Godkännande för publicering
samt bibliotekskort
I skolarbetet behövs tillgång till skolbiblioteket och möjlighet att låna media. Eleverna behöver då ett lånekort.
Enligt gällande lagstiftning (GDPR) ska alla barn under 13 år ha sin vårdnadshavares tillstånd att få lånekort.

☐ Undertecknad samtycker till att mitt barn får ett lånekort.
I skolarbetet och med ett pedagogiskt syfte används i allt större grad digitala hjälpmedel såsom laptops, läsplattor
och smartphones. Tekniken och tillgången till nätverk gör det möjligt för elever att spara, lämna in och publicera
arbeten som de gjort via olika typer av sociala medier. Vi tycker att det är viktigt att eleverna får såväl lära sig,
som att jobba med, moderna kommunikationssätt.
Med anledning av detta vill vi att du tar ställning till huruvida följande godkänns av dig.

☐ Undertecknad samtycker till publicering, i pedagogiskt syfte, i sociala medier av skolarbeten
och bilder tagna i skolan.

☐ Undertecknad samtycker inte till publicering gällande mitt barn.
Skolans verksamhet är offentlig och följs av många. Massmedia besöker oss med jämna mellanrum och berättar
för allmänheten om vår verksamhet. Ibland vill de även publicera bilder tagna i skolan.

☐ Undertecknad samtycker till att mitt barn och dess skolarbete publiceras i massmedia.
En förutsättning är naturligtvis att barnet själv önskar/godkänner ev. publicering.
Ni kan, när som helst, ta tillbaka ert samtycke genom att skriftligen kontakta skolan.
Elevens uppgifter

Släktnamn och förnamn

☐ Strandnäs skola

☐ Ytternäs skola

☐ Övernäs skola

Klass

Vårdnadshavares underskrift
(vid två vårdnadshavare krävs
bådas namnteckning)

Ort, tid och underskrift

Ort, tid och underskrift

Vänligen returnera den ifyllda blanketten till klassläraren/klassföreståndaren.
På blankettens baksida kan du bekanta dig med Mariehamns stads grundskolors policy vid användandet av
sociala medier.
Behandling av personuppgifter:
Personuppgifter på denna blankett används för att möjliggöra Mariehamns stads administration av ditt ärende. Uppgifterna
sparas vid respektive skola. För mer information om behandling av personuppgifter, läs mer på www.mariehamn.ax/GDPR

POLICY, SOCIALA MEDIER I MARIEHAMNS STADS SKOLOR
1. BAKGRUND
I januari 2013 beslöt Ålands landskapsregering om riktlinjer för användning av sociala medier i skolorna. Riktlinjerna
uppmuntrar skolorna på Åland att använda sociala medier i undervisningen. Sociala medier är ett samlingsnamn för
digitala webbaserade tjänster och program som skapar möjligheter till sociala interaktioner, produktion, och delning
av innehåll (ÅLR, Riktlinjer för användning av sociala medier i undervisningen). Ett socialt medium är bloggar. Bloggar
i Mariehamns stads skolor handlar om elevernas skolarbete. Bloggar är ett sätt för oss att visa för föräldrar, mor- och
farföräldrar och andra intresserade vad vi gör i skolan. Vårt syfte är att eleverna ska få visa sin skolvardag genom att
skriva och skapa blogginlägg själva. Vi skriver också gemensamma inlägg i klassen. Genom att blogga får eleverna
möjlighet att själva uttrycka vad de gör, reflektera kring det och utvärdera sin inlärningsprocess. Samtidigt får de
regelbundet jobba med dator, internet och sociala medier under trygga och meningsfulla former.
2. BARNENS PERSONLIGA INTEGRITET
Vi använder endast barnens förnamn (dvs. inte efternamn). Namn kopplas inte till fotografier för att skydda
elevernas personliga integritet. Därför har vi bett om vårdnadshavarnas medgivande för att säkerställa att skolan har
tillstånd att publicera elevernas alster, text, och/eller bilder på bloggar. Material publiceras bara med elevernas
tillstånd.
3. UPPHOVSRÄTT
Ingen annan än eleven och dess vårdnadshavare, får automatiskt någon rätt att publicera elevernas alster, text,
och/eller bilder. Användning av verk skapat av elev förutsätter tillstånd av elev och vårdnadshavare. En elev kan
alltid förbjuda användningen av sitt verk även om man gett ett tidigare samtycke (blanketten om godkännande av
publicering).
4. FÖRBEHÅLLANDE AV RÄTTIGHET ATT TA NER BLOGGINLÄGG
Eleverna och deras vårdnadshavare har när som helst utan speciella motiveringar rätt att
kräva borttagande av material som är under deras upphovsrätt.
5. INFORMATIONENS LIVSSPANN
Blogginlägg sparas tills klassen/årskursen som bloggen handlar om flyttar till en annan skola
(d.v.s. i max. 9 år). Därefter läggs hela bloggen med alla inlägg ner.
KONTROLL OCH ANSVAR
För att undvika kränkande eller olämpligt material i bloggen kontrolleras alla blogginlägg samt
Kommentarer av en ansvarig lärare. Det betyder att alla eventuella kommentarer och inlägg kontrolleras av ansvarig
lärare innan de publiceras.

