Til foreldre / foresatte som har barn i Maritvold barnehage
Vi ønsker å samle viktig informasjon om barnet på dette skjemaet, og ber dere derfor om å fylle ut
dette skjemaet og returnere det til barnehagen så raskt som mulig.
BARNETS NAVN:
Navn mor:

Privat telefonnummer:
________________________________________

Arbeidssted

Telefonnummer jobb

Navn far:

Privat telefonnummer:
________________________________________

Arbeidssted

Telefonnummer jobb

Hvis det f.eks oppstår sykdom og vi ikke får tak i dere foreldre, hvilke andre voksenpersoner vil du at
ansatte kontakter?
Navn:
Tlf.

Navn på barnets fastlege:

Navn legesenter og telefonnummeret dit:

_____________________________________

___________________________________
Tlf: __________________________

Har barnet kjent sykdom/ allergi/ andre spesielle behov dere mener vi må ta hensyn til?
Beskrivelse:

Livsyn Barnehagen får invitasjon fra kirka i forbindelse med høytider.
Jeg tillater at barnet deltar i kirkas barnehagesamlinger sammen med ansatte Ja______

Nei_____

TURER
Jeg tillater at barnet går tur i nærmiljøet sammen med ansatte
Ja:____ Nei:_____
BUSS
Barnehagen har egen minibuss med godkjent festet barnesete. Barnet festes i sete med 3-punkts sikkerhetssele.
Jeg tillater at barnet er passasjer i buss med 3-punktsbelte sammen med ansatte Ja:____ Nei:_____
ANSATTES BIL
Jeg tillater at barnet er passasjer sammen med ansatte, i baksete i privatbil med godkjent barnesete
Ja:____ Nei:_____

FOTOGRAFERING
Ansatte tar bilder av barna til intern bruk. Bildene henges på vegg / dør i barnehagen.
Jeg tillater at barnet fotograferes av ansatte til intern bruk i barnehagen

Ja:___ Nei:____

Barnehagen bruker profesjonell fotograf til barnehagefotografering, portrett og gruppebilde.
Ansatte gir fotografen nødvendige kontaktopplysninger til foresatte, for å gjøre det mulig for fotografen å gi
foresatte tilgang til bildene.
Jeg tillater at ekstern fotograf tar portrettbilder av barnet og sender tilbud om kjøp uten forpliktelse til å kjøpe
Ja:___ Nei:____
Jeg tillater at barnet er med på gruppebildet og at fotografen sender tilbud om kjøp uten forpliktelse til å kjøpe
Ja:___ Nei:____
VIGILO
Barnehagen bruker et datasystem som heter Vigilo som et kommunikasjonsmiddel mellom hjem og barnehage.
Dette er et godt verktøy for ansatte og foreldre til å sende meldinger om daglig informasjon.
Dere laster ned appen Vigilo foreldre og får da brukernavn og passord tilsendt. Dere kan også gå inn på
www.maritvold.vigilo.no
Du kan se «Rapport» og bilder av barnegruppa, fotografert i barnehagehverdagen, uten at ansiktene vises.
Jeg tillatelser at ansatte legger inn portrettbilde av barnet på siden for inn-/ utsjekk og meldinger
Ja_____ Nei____
Ansatte har mulighet til å legge bilder av barnet på barnets private arkiv i Vigilo. Disse bildene kan bare åpnes av
foreldrene og lastes inn i foreldrenes eget fotoarkiv.
Jeg tillater at ansatte tar bilder av barnet og legger det inn i barnets private arkiv. Ja:___ Nei:____

FILMING
Ansatte ønsker av og til å filme barna til intern visning til barnets foreldre, barn og ansatte i barnehagen, f.eks. i
utelek, formingsaktiviteter og sangsstunder m.m.
Jeg tillater at ansatte filmer barnet til intern visning

Ja:____ Nei:_____

MEDIA
Ansatte ønsker iblant å sende inn bilder og tekst fra hverdagen i barnehagen til media for å vise aktiviteten.
Jeg tillater at ansatte bruker bilder der barnet er fotografert i barnehagesammenheng til å sende inn til media i
lokalsamfunnet vårt
Ja:____ Nei: ____

Barnehagen får iblant forespørsel fra media om å komme i barnehagen for å lage en sak og illustrere med bilder.
Hvis Verdalingen eller Trønderavisa kommer til barnehagen for å ta bilde eller filme, tillater jeg at barnet kan
være med på bilde / film:
Ja til film____Nei til film____
Ja til bilde___Nei til bilde___

VIKTIG !!! FILMING OG FOTOGRAFERING PÅ ARRANGEMENT I REGI AV BARNEHAGEN
Vi unner alle å forevige sine håpefulle både på film og fotografering, men da med noen klare «spilleregler» å
forholde seg til. For at vi skal kunne imøtekomme dette ønsket hos en del foreldre, må vi komme med en
formaning om å ikke legge ut bilder og film av andre barn enn dine egne på internett, eks.facebook og andre
sosiale arenaer.
Vi forholder oss til hva datatilsynet sier i denne sammenhengen:
«Bilder av barn er likestilt med personopplysninger. Dersom man publiserer bilder på Internett krever dette
samtykke fra barnet selv, og fra barnets foresatte dersom barnet er under 15 år.»
Jeg er informert om barnehagens holdning til filming og fotografering på arrangement i regi av barnehagen og
vil etterkomme formaningen om å ikke legge ut bilder/ film av andre barn uten deres foresattes samtykke.
Jeg tar også ansvar for å informere eventuell familie/ bekjente som er invitert på arrangement, og som
fotograferer / filmer om disse retningslinjene.

Jeg har lest igjennom skjemaet og har krysset av på alle punkter.
Jeg erkjenner at foresatte har ansvar for å holde barnehagen oppdatert på alle punkter i
skjemaet til enhver tid, og gir derfor beskjed om det skulle være nye telefonnummer,
medisinske opplysninger osv.
Dato______ Sted: _____________________________________________________
Underskrift 1. foresatte_________________________________________________________

Underskrift 2. foresatte____________________________________________________________

