
SAMTYCKE FÖR ANVÄNDNING 

AV SOCIALA MEDIER 

Samtycke för användning av sociala medier för barn/elever inom förskola/skola. 

Skolverket betonar vikten av att förskola, skola och särskola ska kunna använda IKT (informat-
ions- och kommunikationsteknik) i sina verksamheter. I läroplanerna betonas vikten av att 
kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skap-

ande och lärande.  

EU klassar digital kompetens som en av nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande. I definit-
ionen av digital kompetens beskrivs grundläggande IKT-färdigheter som användning av datorer 
för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information, samt för att 

kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet. 

I pedagogiskt syfte kan barn och elever komma att arbeta med och producera material för 
bloggar, Youtube och andra sociala medier. Allt material som läggs ut på internet granskas av 

ansvarig lärare.  

Jag godkänner Jag godkänner inte 

 
att mitt barn får förekomma med namn på skolans hemsida 

och i sociala medier relaterade till den pedagogiska verksam-
heten 

 
att mitt barn får förekomma med foto och film på skolans 

hemsida och i sociala medier relaterade till den pedagogiska 
verksamheten 

Observera! Vid användning av en sluten grupp eller lösenordsskyddad blogg får inte bilder eller film 
spridas utanför gruppen. 

Barnets/elevens namn Personnummer 

Förskola/skola Avd/klass 

Underskrift 
Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna. 

Ort och datum 

Vårdnadshavare, namnteckning Namnförtydligande 

Vårdnadshavare, namnteckning Namnförtydligande 

Samtycket gäller tills det återkallas av vårdnadshavare eller längst till och med då barnet/eleven  

slutar sin skolgång i Skövde kommun. 

Observera att lämnade personuppgifter kommer att finnas i register hos Skövde kommun. Uppgifterna kommer att 
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, se bilaga.
SBU821-B 



Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskydds-
förordningen (artikel 13 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
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