
 

Børnehuset Stribonitten. 
Foreningen Børnenes Vel, Strib. 

 

Foto og dokumentations politik. 

I børnehuset dokumenterer i power point på bærbar pc og på vores lukkede Facebook gruppe 

for forældre. Vi tilstræber at børnene i løbet af et år kan finde sig selv i dokumentationen. Bør-

nehusets dokumentation er børnehusets eje og er ikke til distribution. 

Vi vælger forskellige former for dokumentation på vores fokuspunkter, det kan f.eks. også 

være video. 

Vi har taget stilling til følgende spørgsmål:  

1. Fotografering hos børnene privat. 

2. Skal alle børn dokumenteres? 

3. Nøgenhed? 

4. Fotograferer vi børnenes private leg? 

5. Negativ fremstilling? 

6. Hvordan har vi det med selv at blive fotograferet? 

7. Respekterer børnenes lyst til at blive fotograferet. 

8. Mangfoldiggørelse af billederne, samt anvendelse at de sociale medier. 

9. Må forældrene fotografere de andre børn? 

10. Hvilke billeder tager vi, hvorfor og hvor mange? 

11. Behandling af billeder taget med personalets iphone. 

 

Ad.1. Ja. 

Ad.2. Ja – vi fotograferer ikke enkelte børn, kun grupper af børn – medmindre det tjener et in-

ternt pædagogisk formål f.eks. et projekt sammen med børnene. Undtagelsen for reglen er 

fødselsdage, her tager vi selvfølgelig et billede af fødselsdagsbarnet. 

Ad.3. Vi fotograferer ikke nøgne børn. 

Ad.4. Ja hvis det opfylder et pædagogisk formål – så som dokumentation af månedens fokus-

punkt eller dokumentation af pædagogisk udviklingsproces til internt brug. 

Ad.5. Nej vi fremstiller ikke børn negativt. 

Ad.6. Vi synes at det er i orden, hvis det er i samspil med børnene. Men vi tager hensyn til de 

personaler der ikke selv vil på Facebook. 

Ad.7. Vi respekterer børnenes lyst til at blive fotograferet eller ej. 

Ad.8. Vi mangfoldiggør ikke billederne, ved f.eks. at give børnene billeder med hjem, men vi 

bruger en lukket forældregruppe på Facebook til pædagogisk dokumentation/information og vi 

har en hjemmeside, hvor der ligges få udvalgte billeder ud. 

Ad.9. Ved Arrangementer der finder sted i børnehuset, er det ikke tilladt for forældre at foto-

grafere, det af hensyn til GDPR loven, der træder i kraft d. 25.5.18. 
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Ad.10. Vi tager max 4 billeder dagligt pr. gruppe til Facebook, der opfylder behovet for doku-

mentation af det pædagogiske arbejde -  ifølge vores læreplan og fokuspunkt. 

Ad.11. Personale der bruger egen iPhone til at dokumentere med, sletter alle billeder på 

Iphone og Icloud straks efter at de er lagt på Facebook. 

Personalet ligger egne telefoner væk i hverdagen, har man planlagt en aktivitet, hvor man 

gerne vil tage billeder kan man hente sin telefon og bruge den hvorefter den ligges væk igen. 

Udarbejdet på personalemøde d. 6.10.2008 og godkendt af bestyrelse og personale i 2008. 

Revidere på personalemøder: d. 13.04.2010 -d. 25.9.2013 -14.32016 -d.8.1.2018-

d.28.5.2018 nyt ang. GDPR -samt hvor meget vi dokumenterer og ligger på Facebook grup-

pen. 


