
FUB sitt høringssvar på Åpenhet i grenseland 

 

Foreldreutvalget for barnehage (FUB) takker for muligheten til å avgi høringssvar på NOU 
2019:10 Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og 
omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. 

FUB er glad for at denne problematikken løftes. Vi ser at foreldrene spiller en viktig rolle i 
dette perspektivet. De skal være forbilder for egne og andres barn, og de skal samarbeide 
med barnehagen og følge opp og støtte opp om barnehagens arbeid hjemme. For å lykkes 
med dette trenger foreldrene å involveres sterkere i det forebyggende arbeidet. 
Høringssvaret nedenfor vil ta utgangspunkt i foreldrenes rolle i samarbeidet med 
barnehagen. 

 

Plikten til å drive forsvarlig: 

Utvalget mener det kan reises spørsmål ved om barnas rett til privatliv kan ivaretas på en 
god nok måte med en omfattende bildedokumentering av hva barna gjør i barnehagen. 
Dersom barnas lek eller aktiviteter forstyrres gjennom fotograferingen, kan det også stilles 
spørsmål ved om en slik praksis er forsvarlig og til barnas beste.  

  

• FUB mener at bruken av bildedokumentering må drøftes ut ifra et verdimessig og 
pedagogisk grunnlag i samtlige barnehager, og alle barnehageeiere må ha et bevisst 
og gjennomtenkt forhold til og bruken av slik dokumentering.  

 

• FUB ser at det også kan være nødvendig at barnehagen og foresatte diskuterer 
denne problemstillingen slik at de ulike partene kan 
reflektere rundt ulike forventninger til bildedokumentasjon.   

  

Barnehagen bør utarbeide retningslinjer for bilder, film og lydopptak  

Barnehagen bør ha retningslinjer for de ansattes filming og fotografering av barn. I tillegg 
kan det være nyttig om barnehagen har noen kortfattede og veiledende retningslinjer for 
andres fotografering, filming og lydopptak. Disse kan for eksempel henge som plakater på 
avdelingen eller i garderoben. I kapittel 18.2 kommer utvalgets forslag til veileder til arbeidet 
med å lage lokale retningslinjer.  



 

• FUB støtter at alle barnehagene bør ha retningslinjer for de ansattes filming og 
fotografering av barn 

• FUB er opptatt av at de voksene i barnehagen primært bruker tiden sin sammen med 
barna i barnehagen, og at de voksene har gode retningslinjer internt om hvor mye 
tid det skal brukes på bilder og film. 

 

 

 

Forhold barnehagen bør ta hensyn til når det utarbeides retningslinjer for bilder, film og 
lydopptak 

 

• FUB ser det som svært viktig at familier som ikke ønsker at det skal tas eller brukes 
bilder av egne barn blir respektert og at det ikke blir bedt om en forklaring på 
hvorfor denne personen/familien ønsker å avstå fra dette.  

 

• FUB støtter at det er viktig at familier som ikke ønsker å bli tatt bilde eller film av, 
skal tas hensyn til også ved fellesarrangementer. FUB tenker det er naturlig at dette 
temaet behandles på foreldremøter, i SU-møter og utviklingssamtaler med 
foreldrene. 

 

 

Samtykkeskriv for barnehagen 

 

• FUB støtter at barnehagen må ha et samtykke fra foresatte når det skal tas bilder, 
film og lydopptak i barnehagen. 

 

Forslag til veileder og samtykkeskriv 

 

• FUB støtter forslag til veileder og samtykkeskriv. FUB foreslår at det også utarbeides 
et kort skriv som deles ut til foreldrene rundt dette tema sammen med 
samtykkeskjema.  

 



 


