
  
 

 

Vestre Aker Strykeorkester  
Til foresatte 
Samtykkeskjema 

Informasjon om eleven 

Elevens navn 

Orkestergruppe 

 

Bilder/fotografering av elever – i forbindelse med orkesterets aktiviteter 
Vestre Aker Strykeorkester ønsker på bakgrunn av reglene om personvern å innhente et generelt 
samtykke for å kunne ta og dele bilder og film av barn og unge som deltar på orkesterets aktiviteter.  

 Ja Nei 

Vi samtykker til at VAS tar bilder/film av vårt barn. 

 

  

VAS ønsker fra tid til annen å kunne legge ut bilder og film på 
våre nettsider eller på sosiale medier (f.eks. Facebookside), 
eller bruke det i trykksaker. 
Elevens navn vil som hovedregel ikke kobles til 
bildene/filmene. 

Vi samtykker til publisering av bilder/film av vårt barn 
på VAS’ nettsider og i sosiale medier, og i 
informasjonsmateriell fra VAS. 

  

Elevens instruktør i orkesteret eller på spilletimer, og VAS´ 
styremedlemmer tar med jevne mellomrom bilder/filmsnutter 
av elevene når de er på konserter eller på organiserte 
aktiviteter for eksempel seminarer. Disse bildene kan det 
være hyggelig å dele med foresatte. Vi ønsker derfor å kunne 
legge slike bilder ut på VAS’ facebookgruppe eller sende på e-
post. Det er en lukket gruppe på Facebook.  

 
Vi samtykker til publisering av bilder/film av vårt barn 
på VAS’ lukket facebookgruppe eller via e-post. 

  

 

Ta kontakt med VAS dersom dere ønsker å endre deres samtykke senere. 

 

Dato: ____________________________ 

 

Foresattes underskrift:  
 
_____________________________________________________ 



 

 

Vestre Aker Strykeorkester ønsker på bakgrunn av reglene om personvern å ha tydelige 
retningslinjer for publisering av bilder og film av barn og unge som deltar på orkesterets aktiviteter. 

 

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan 
identifiseres på bildene før de publiseres. Dette gjelder både for instruktører/ lærere, 
styremedlemmer, foresatte og bekjente av barna.  
Situasjonsbilder kan publiseres offentlig uten samtykke fra de som er avbildet når bildet viser 
forsamlinger eller hendelser som er av allmenn interesse. 

 

VAS retningslinjer for publisering av bilder og film av barn: 

 

1. VAS vil alltid innhente samtykke fra alle på bildet eller filmen, og deres foresatte 
dersom barnet er under 15 år, før det publiseres. 

2. Ved innhenting av generelt samtykke brukes eget samtykkeskjema. Dette 
samtykket er alltid aktivt og skriftlig. 

3. Enhver skal være bevisst i hvilke situasjoner det tas bilde eller film, og ha respekt 
for barn og unges integritet og rett til personvern. 

4. Dersom det er aktuelt å ta nærbilder av barnet til bruk i reportasjer i avis, radio, TV 
eller andre medier vil VAS alltid innhentes særskilt samtykke for det. Dette gjelder 
også de tilfeller der det er aktuelt å knytte barnets navn og alder til bildet. 

5. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake. 
 

 
Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i de rådene Datatilsynet gir og de retningslinjer som Idrettsforbundet og 
Osloskolen har. 
Oslo oktober 2019 

 

 


