
 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Refstad skole 
  

 
 

 

Besøksadresse 

Bredtvetveien 2, 0950 Oslo 

 

 

Postadresse: 

Oslo kommune Utdanningsetaten 

Refstad skole 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 

Kontaktinfo: 

Telefon: 24 05 88 00 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Nettside: refstad.osloskolen.no 

 

Foreldresamtykke  
Tillatelse til bruk av film/foto og publisering på REA sin facebookside  

På Refstad aktivitetsskole (REA) er vi opptatt av å fortelle hva barna gjør på våre aktiviteter. Dette gjør vi gjennom 

fredagsbrev som sendes til alle foresatte på trinnet og gjennom innlegg på vår egen facebook side. 

 

Ved siden av tekst, ønsker vi også å vise hva barna gjør gjennom bilder og/eller video. Derfor ønsker vi nå å innhente 

foreldrenes samtykke for publisering av bilder på REA sin facebook side og for deling av bilder gjennom fredagsbrev. Vår 

facebook side er en åpen side. Det betyr at alle har tilgang til å se innholdet i den, uavhengig av om man følger siden vår 

eller ikke. Når bilder distribueres via fredagsbrev, sendes de på mail til alle foresatte som har barn på trinnet. 

 

Når vi lager nytt kurskatalog om det nye skoleåret på REA, ønsker vi å bruke bilder fra aktivitetene barna deltar på. 

Kurskatalogene deles ut til foresatte som har barn på REA på alle fire trinn. 

 

REA kan også oppleve å bli kontaktet av aviser/TV om nyhetsreportasjer eller hendelser fra skolehverdagen. Hvis dette 

skjer, tar vi kontakt og innhenter særskilt tillatelse fra foresatte. 

 

Her er reglene vi følger når vi bruker bilder: 
• Vi legger kun ut bilder av våre aktiviteter som barna deltar i. Det er aktiviteter som våre faste kurs, turer og frie 

aktiviteter på basen. 

• Vi bruker ikke navn når vi publiserer bilder på facebooksiden vår eller når vi deler de i fredagsbrevet. 

• Hvis en elev, eller elevenes foreldre/foresatte ber om å få slettet et bilde eller informasjon om seg selv, som er 

lagt ut på nett, skal dette slettes med en gang, uansett grunn. 

• Hvis den som skal legge ut bildet tror at eleven vil synes det er pinlig å få dette bildet lagt ut, så vil det ikke bli lagt 

ut. 

Vi ber dere om å krysse for det alternativet/de alternativene som passer best, og signere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets navn: _____________________________                             Klasse: _________________ 

 

 

Foresattes navn (blokkbokstaver): ___________________________________________________ 

 

 

Dato: ___________                    Foresattes signatur: ______________________________________ 

 

 

Bilde/video av mitt barn kan publiseres på REA sin facebook side 

Bilde av mitt barn kan deles i fredagsbrev 

Bilde av mitt barn kan brukes i REA sin infohefte om nytt skoleår 

Bilde av mitt barn kan brukes kun der barnet mitt er en del av en gruppe 

Bilde av mitt barn kan ikke brukes i det hele tatt. 


