VINDING SKOLE OG SFO

Vinding Skole den 5. maj 2017
Kære forældre til børn på Vinding Skole & SFO
Vi ønsker fremover at bruge sociale medier, som supplement i vores kontakt til
jer og vores omgivelser. Derfor vil vi med dette brev orientere om vores
retningslinjer for brugen billeder og video på internettet.

Vinding Skole
Skolegade 6
7550 Sørvad
Tlf.: 96287777
vds@herning.dk .
www.vinding-skole.dk

Vores intention er at bruge de sociale medier til at fortælle de gode historier og nyheder om
vores daglige aktiviteter. Billederne med elever vil være situationsbilleder, hvor de er i gang
med en eller anden aktivitet.
Vi ser de sociale medier som et supplement til vores faglige digitale kommunikation, hvor vi
jo i forvejen har forældreintra. Det vil vi fortsat gøre, og informationer og beskeder går
gennem forældreintra.

Retningslinjer for brug af billeder og video på internettet
Offentliggørelse af billeder
Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes, som
behandling af personlige oplysninger. Det betyder, at selve offentliggørelsen af et billede
(og/eller video) derfor er omfattet af Persondatalovens bestemmelser, og derfor som
udgangspunkt ikke må offentliggøres uden samtykke.
Ifølge Datatilsynet skelnes der dog mellem to typer af billeder – situationsbilleder og
portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor i mod
portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede
personer (eller deres forældre), Vinding Skole & SFO offentliggør ikke portrætbilleder.
Situationsbilleder
Situationsbilleder, der må offentliggøres uden samtykke, defineres som billeder, hvor en
aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være legende
børn i en skolegård, gæster til en rockkoncert eller besøgende i en zoologisk have. Et billede
af børn i en undervisningssituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen er i fokus,
kan konkret betegnes som et situationsbillede.
Vinding Skole & SFO offentliggør kun billeder, hvor der er minimum tre børn på og hvor det
er aktiviteten der er i fokus. Et kriterium i forbindelse med vurdering af offentliggørelse er, at
børnene på billedet med rimelighed ikke må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.
Modtager skolen indvendinger mod offentliggjorte situationsbilleder, fjernes det fra internettet
i det omfang det er muligt.
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Vi har lavet nogle retningslinjer, de fremgår på siden, som skal følges:









Hold en god tone i dine opslag.
Opslag/kommentarer, der er stødende og diskriminerende, samt opslag, der har
kommerciel eller markedsføringsmæssig karakter, vil blive fjernet.
Siden er ikke en politisk markedsplads, og opslag der agiterer for eller imod politiske
kandidater, lister og lignende vil blive fjernet.
Opslag/kommentarer, som har til formål blot at provokere vil blive fjernet.
Gentagne opslag med samme indhold eller om samme emne betragtes som spam og vil
blive fjernet
Opslag/kommentarer, der er nedladende eller truende overfor navngivne personer eller
grupper, tolereres ikke og vil blive fjernet.
Personer, der gemmer sig bag falske/uægte Facebook profiler vil blive fjernet fra Vinding
Skole & SFO’s Facebook side.
Generelle spørgsmål om skolen: Ret henvendelse direkte til skolen, via skolens
hjemmeside, eller via ”Send E-mail” knappen i toppen af siden.

Vi håber selvfølgelig, at stemningen bliver hyggelig. Vi glæder os til at give jer indblik i
Vinding Skole & SFOs dagligdag.

Hvis der er forældre, der ikke ønsker billeder af deres barn/børn på sociale medier, skal I
henvende sig til SFO-leder René Madsen, på vdsrm@herning.dk eller via Forældreintra.
Venlig hilsen
Vinding Skole & SFO
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