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FOTO/FILMOPTAGELSER 

 

Levende billeder: 

Optagelser, der er optaget med henblik på at anskueliggøre skolernes pædagogiske arbejde, må vises for 

skolernes personale samt forældre til skolens elever uden at der først indhentes tilladelse fra 

skolebestyrelse eller forældre. 

Optagelser, der er optaget med henblik på undersøgelse/udredning må vises for skolernes personale uden 

at der først indhentes tilladelse fra skolebestyrelse eller forældre. 

Hvis optagelser skal vises for personer uden direkte tilknytning til skolerne, f.eks. i forbindelse med kursus 

eller undervisning, gælder følgende regler: 

➢ Al forevisning skal forestås af en af skolernes medarbejdere, med henblik på at kunne komme med 
supplerende kommentarer og forklaringer. 
 

➢ Hvis optagelser skal bruges eksternt til kurser, undervisning etc. (herunder også skolernes hjemme-
side), skal der indhentes tilladelse hos skolebestyrelse eller forældre til de pågældende elever efter 
flg. forskrift: 
 

o Hvor optagelsen omhandler generelle aspekter ved skolens daglige arbejde og viser flere 
elever, skal optagelsen godkendes af skolebestyrelsen. 

o Hvor optagelsen fokuserer på en enkelt/enkelte elever, skal forældrene til disse elever give 
deres tilladelse til, at filmen bliver benyttet. 

 

Ved optagelser, der omhandler bad, toilet eller seksualitet, skal der inden optagelse af disse altid indhentes 

skriftlig tilladelse hos skolebestyrelse og forældre. 

Alle optagelser tilhører Børnespecialcentret og skal opbevares på medier, der er beskyttet med 

adgangskoder eller for ældre materiales vedkommende (videobånd, film o.lign.) i låst skab eller arkivrum. 

Optagelser, der omhandler Børnespecialcentrets pædagogiske arbejde, må gemmes så længe det er 

relevant.  

 

Foto: 

Der tages mange billeder såvel i det daglige som i forbindelse med arrangementer, festivaler, udflugter og 

lignende. 



 

 

 

Det er tilladt, at eleverne kan ses i grupper på billeder på skolens hjemmeside osv. Ved større 

arrangementer, hvor de lokale aviser eller nyhedsmedier bringer reportager, kan eleverne ligeledes findes i 

disse medier på samme måde. 

Skolerne skal en gang årligt gøre forældrene opmærksomme på dette forhold og i samme omgang indhente 

svar på, hvorvidt det er i orden at eleverne optræder på billeder, hvor de er tydeligt genkendelige. 

Der skal gives særskilte svar på dette i relation til skolernes hjemmesider og i relation til 

aviser/nyhedsmedier. 

 

I øvrigt gælder: 

 

Ved fællesarrangementer som teater-, cirkusforestillinger o.s.v. hvor forældregruppen selv er inviteret, kan 

optagelser distribueres til forældregruppen uden yderligere indhentelse af tilladelse, hverken fra 

forældrene eller bestyrelsen. 

 

Medier (herunder PC, harddiske m.v.) der tages ud af drift, skal forinden have destrueret deres 

hukommelse. 

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 25. maj 2021 

 
 


