
 

 

 

 

Bruk av bilder, video og lyd i kulturskolesammenheng 

Ved påmelding til kulturskolen bes alle om svare på spørsmål om samtykke til bruk av bilder, video 

og lyd av og med eleven. Her følger informasjon om samtykke, samt hva bildene, videoene og 

lydopptakene brukes til. 

Generelle retningslinjer for samtykke 

Alle som kan gjenkjennes på et bilde må samtykke i forkant av publisering. Kulturskolen, 

grunnskolen, og liknende aktører må i tillegg be om tillatelse i forkant av bildetaking. Følgende 

regler gjelder for hvem som kan samtykke: 

• Barn under 13 år kan ikke samtykke selv, men må ha foreldre eller foresattes samtykke 

• Barn fra og med 13 år skal involveres i et samtykke 

Samtykke via SpeedAdmin 

Samtykke gjøres i samtykkeskjemaet på SpeedAdmin ved påmelding. Det er også mulig å logge 

inn på SpeedAdmin for å endre sitt samtykke. Under fanen «spørsmål» blir dere nå bedt om å ta 

stilling til følgende: 

• Er det greit at det tas bilder eller video av eleven i undervisningssammenheng eller 

konsertsammenheng? 

• Er det greit at kulturskolen kan publisere foto, video og lydopptak på kulturskolens 

nettsider og sosiale medier, både åpne og lukkede? 

• Er det greit at kulturskolen bruker bilder til trykksaker som Åfjord kommunes 

informasjonsavis, plakater, o.l.? 

• Er det greit at eksterne fotografer kan fotografere elevene til kulturskoleformål? 

Ved påmelding tidligere år har dere samtykket generelt til bruk av bilder, video og lyd. Fra og med 

høsten 2020 har vi endret spørsmålene for å være mer dekkende og spesifikke. Vi ber derfor om 

at dere igjen besøker SpeedAdmin og svarer på de nye spørsmålene.  

Bruk av bilder, video og lyd 

Åfjord kulturskole vil i noen sammenhenger ønske å publisere bilder, video, og lyd av 

kulturskolens elever på nett. Dette handler om å spre informasjon om våre tjenester, skape 

åpenhet rundt våre aktiviteter og å skape glede og begeistring hos innbyggerne i kommunen og 

andre interesserte. Dette gjør vi i hovedsak gjennom disse kanalene: 

• Åfjord kulturskoles offentlige side på Facebook 

• Åfjord kommunes offentlige side på Facebook 

• Egen lukket gruppe på Facebook for kulturskoleelever og deres familier 

• Offentlig Instagram-konto 



 
 

• Åfjord kulturskoles nettsted 

Det er også aktuelt å vise frem og promotere kulturskolens aktiviteter i ulike trykksaker, som: 

• Åfjord kommunes informasjonsavis 

• Plakater i forbindelse med arrangementer 

• Annet trykt promoteringsmateriale i forbindelse med kulturskolens virksomhet 

Vi forsikrer om at kulturskolen ikke kommer til å: 

• Frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra de foresatte 

• Ta bilder av barna i uheldige situasjoner eller når de er lettkledde 

• Publisere bilder der én eller flere kommer dårlig ut 

• Legge ut bilder i en kvalitet som gjør at de lett kan benyttes i andre sammenhenger eller 

lett kan manipuleres 

 

Med vennlig hilsen 

 

Brian Christer Nebb Rånes 

Kulturskolerektor 

bcnr@afjord.kommune.no 

926 21 468  | afjord.kommune.no 
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