Aspuddens skola har, förutom sina internationella- pingis- och fotbollsprofiler,
även en medieprofil. Framför allt i de senare årskurserna arbetar vi med media
som metod. Vi arbetar mycket med film och foto och ger då ofta eleverna
uppgifter där elever fotograferar elever.
Det kan vid dessa arbetsområdens slut bli aktuellt att redovisa resultatet på sätt
som liknar internetpublicering, med text, stillbild, olika slags rörliga bilder och ljud.
Dessa resultat kan idag bara skolans elever och personal ta del av. Detta för att det
enligt personuppgiftslagen, PuL, är förbjudet att publicera namn och bild på någon
utan samtycke från den berörda.
Vi önskar att vi kunde låta elever publicera de filmer och arbeten de är stolta över
på skolans hemsida. Vi ber därför om ert samtycke till att få göra avsteg från PuL i
de fall vi bedömer att det lämpar sig.
Både elever och personal tar dessutom ofta bilder då något extra roligt händer på
skolan, som allsång, friluftsdagar, tårtävling eller dylikt. Vi tycker det vore jättekul
att kunna publicera bilder tagna i vimlet på vår hemsida. Men även för det
behöver vi tillstånd från er.
Om ni kan tänka er att ge Aspuddens skola tillåtelse att göra ett så kallat ”avsteg
från PuL” och samtycka till att vi får publicera namn och bild i anslutning till ett
färdigt skolarbete, vunnet pris eller dylikt) skulle vi bli jätteglada.
Om du känner att du är osäker på vad detta betyder är du välkommen att kontakta
skolans mediepedagog/hemsideansvarige på
webbadmin.aspuddensskola@stockholm.se
Du kan givetvis när som helst ta tillbaka denna tillåtelse.

Med vänliga hälsningar
Ulrika Forsström
Rektor, Aspuddens skola
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Anvisningar
Läs igenom Samtycke till publicering av bilder och personuppgifter (namn). Ta hjälp av en
vuxen för att förklara det du inte förstår. Underteckna överenskommelsen tillsammans
med vårdnadshavare om du godkänner det.
Personuppgiftslagen (1998:204), (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Utgångspunkten i PuL är
att den enskilde själv ska avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas.

Elev




Jag ger Aspuddens skola rätt att publicera de skolarbeten som lämpar sig för
publicering, såsom filmer och multimediaproduktioner jag färdigställer under min
skoltid.
Jag tillåter att fotografier på mig publiceras på skolans webbplats
aspuddensskola.stockholm.se
Detta gäller som samtycke till publicering av namn och bild tills dess jag själv eller
min vårdnadstagare drar tillbaka detta.

Namn (textat): …………………………………………….…… Klass:…………
Namnteckning: ………………………………………………....………………….
Vårdnadshavare
 Jag ger Aspuddens skola rätt att publicera de av mitt barns skolarbeten som
lämpar sig för publicering, såsom filmer och multimediaproduktioner, han/hon
färdigställer under sin skoltid.
 Jag tillåter att fotografier på mitt barn publiceras på skolans webbplats
aspuddensskola.stockholm.se
 Detta gäller som samtycke till publicering av bilder och personuppgifter till dess
jag drar tillbaka detta.
Jag har läst igenom Samtycke till publicering av bilder och personuppgifter och samtalat
om innehållet med min son/dotter. Jag godkänner härmed dessa villkor.
Namn (textat):………………………………………….……………
Namnteckning: ……………………………………………………… Stockholm den ......./.......... 20 .......
Vårdnadshavare 2
Namn (textat):………………………………………….……………
Namnteckning: ……………………………………………………… Stockholm den ......./.......... 20 .......
Om du INTE vill att eleven syns på några bilder är vi också tacksamma om du meddelar
det. Kryssa i Nej- rutan här bredvid och lämna tillbaka lappen till
mentor/kassaföreståndare.
Nej.
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