Foto etik
For at sikre de børn og forældre der er i Æblehuset, har vi udarbejdet en foto etik for Æblehusets
forældre, samt en foto etik for Æblehusets personale.

Forælder Foto/video-politik
Som forælder er du velkommen til at tage billeder/videoer af dit barn til arrangementer i
Æblehuset. Man er også velkommen til at tage billeder/videoer, når man er inviteret hjem
til fødselsdag eller lignende.
Vi forventer naturligvis at du er opmærksom på at billeder/videoerne ikke må være etisk
krænkende, eksempelvis billeder af børn, der skændes, er sure eller ikke påklædte.
Hvis du ønsker at offentliggøre billeder på en hjemmeside og i sociale netværk, bør du
være opmærksom på følgende:
-

Er der andre personer på billedet, sørg altid for at have accept til at tage billedet.
Spørg altid om lov, hvis du vil ligge billedet/videoen ud på en hjemmeside eller de
sociale medier.
Respektér altid hvis personen ikke ønsker at få billedet lagt ud på en hjemmeside
eller de sociale medier.

Ovenstående gælder også hvis man downloader billeder fra Infoba.
Ved spørgsmål omkring ovenstående bedes I rette henvendelse til bestyrelsen:
aeblebestyrelse@outlook.dk Eller Æblehusets ledelse.
MVH Bestyrelsen

Foto etik for Æblehusets personale
1.Æblehuset personale uploader kun billeder til password beskyttede sider såsom Infoba
2. Hovedformålet med fotoet skal være at dokumentere hverdagen i børnehaven eller den
pædagogiske aktivitet
3. Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende for barnet eller pårørende
4. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt
5. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur
6. Der skal stå på hjemmesiden, at billederne ikke må bruges i andre sammenhænge (????)
7. Der må aldrig anvendes fotos, hvor man kan se barnets kønsdele
8. Hvis barnet eller den pårørende ønsker det (mundtligt), skal fotoet fjernes hurtigst muligt
9. Alle skriftlige tilladelser kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage (Stamkort/Infoba seddel)

