
 

Samtykkeskjema for barnehagene i Nome kommune  
Gjelder for perioden: 2019- skolestart 

Barnets navn: Fødselsnummer: 

Barnets adresse: 

Mors navn: Tlf/mobil: 

Mors adresse: Arbeidssted: 

Fars navn: Tlf/mobil: 

Fars adresse: Arbeidssted: 

Fødeland:  Morsmål:  
 

Foreldreansvar:  

Foreldre som er gift eller samboere ved fødselen har felles foreldreansvar, unntak fra dette 

krever særskilt dokumentasjon. Begge har uansett rett til opplysninger om barnet, uavhengig 

av om foreldreansvaret er felles eller ikke.  

Har mor/ far felles foreldreansvar?        ja      nei   

Hvis nei,  hvem har foreldreansvar_______________________________________________ 

Dersom barnet ikke bor sammen med begge foreldrene, beskriv kort hvem som skal 

hente/levere de ulike dagene:___________________________________________________ 

Hvem kan barnehagen henvende seg til dersom man ikke får tak i foreldrene? 

Navn: Tlf/mobil: 

Navn: Tlf/mobil: 

Navn: Tlf/mobil: 

Navn: Tlf/mobil: 
 

Helseopplysninger om barnet 

Ved allergier og intoleranser er det viktig at alle ansatte og andre som jobber på avdelingen 

har nødvendig informasjon. Dokumentasjonen må være synlig på avdelingen. 

Sykdom, allergier, matintoleranse, medisiner og lignende som vil ha betydning for barnet i 

barnehagen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

For å gi riktig hjelp ved skader og sykdomsutbrudd er det viktig for barnehagen å vite om 

barnet følger vanlig vaksinasjonsprogram.  

Barnet vårt følger vanlig vaksinasjonsprogram  ja  nei  



Er det språkvansker i familien? Ja/ nei_______ Eventuelt hvilke? _______________________ 

 

Oppslag og deling av opplysninger:  

Det er praktisk for de ansatte å benytte lister med barnas navn for ulike gjøremål i løpet av 

dagen. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å ha disse godt synlig for de ansatte på 

avdelingen. Eksempler på dette er oversikt over når og hvor lenge barna sover, bleieskift, 

oversikt over foreldresamtaler og turgrupper. Listene gir også nyttig informasjon til dere som 

foreldre. 

Vi samtykker til at navnet på vårt barn kan være på slike lister    ja    nei 

I det pedagogsike arbeidet med barna er det vanlig å fremheve/markere det enkelte barn. 

Dette gjør vi ved blant annet å henge opp bursdagskalender og flagg, språk og informasjon 

om opprinnelsesland.  

Vi samtykker til at vårt barns personopplysninger kan benyttes i slike oppslag på avdelingen 

        ja           nei 

Noen ganger kan det være nyttig for andre foresatte å få tilgang til opplysninger som 

adresse, telefonnummer for å invitere til fødselsdagsselskap.  

Vi godtar at opplysningene deles med de andre foreldrene  Ja    nei   

 

Bilder/ film 

Barnehagen følger Datatilsynets anbefalinger for fotografering av barn. Dette innebærer at 

barnehagen gjør en vurdering av bildene og det blir ikke frigitt bildekopier av barn uten 

foreldrenes samtykke.Det blir ikke tatt bilder av lettkledde barn.  

Barnehagen benytter bilder til dokumentasjon av barnets hverdag og til kvalitetssikring.  

Vi godtar at det tas bilder/film av vårt barn            ja  nei 

Vi godtar at barnehagen benytter bilder/film av vårt barn til oppslag inne/ute i barnehagen, 

til permer som barna får med hjem når de slutter, utstillinger i lokalmiljøet og fremvisning i 

ulike interne arrangementer som foreldretreff, foreldremøter mm.  ja  nei 

 

Hjemmeside, sosiale medier, læringsplattform og lokale aviser 

Barnehagene benytter hjemmesider på nett, sosiale medier og læringsplattform til 

dokumentasjon og informasjonsutveksling. Her er det aktuelt å benytte situasjonsbilder der 

barna er lite/ikke gjenkjennbare. Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en 

kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre 

sammenhenger.  

Vi godtar at slike bilder kan publiseres av vårt barn  ja nei  



 

Enkelte ganger kan det være aktuelt med reportasjer fra barnehagen i lokale aviser (Kanalen, 

Ta og Varden)  

Vi godtar at barnet kan være med i reportasjer med bilde og navn  ja  nei 

 

Kjøring med barn i bil 

Vi benytter av og til privatbiler, taxibuss eller buss med godkjent sikringsutstyr dersom vi skal 

på turer.  

Vi godtar at vårt barn kan være med på slike turer          Ja          nei 

Turer til vann og i båt 

Barnehagen er av og til på turer til vann eller i båt hvor redningsvester benyttes. De ansatte 

som er med på disse turene har godkjent livredningskurs. Informasjon om dette vil bli gitt i 

forkant av turen.  

Vi godtar at vårt barn kan være med på slike turer           Ja    nei 

 

Foreldreundersøkelsen 

I november hvert år gjennomfører vi foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Undersøkelsen gir oss viktige tilbakemeldinger i kvalitetsarbeidet og vi ønsker at alle deltar. 

Undersøkelsen er anonym.  

Vi ønsker å delta i undersøkelsen    Ja    nei 

 

Undersøkelsen kan sendes til følgende e-post og telefonnummer:  

 

e-post:____________________________ Telefon:_________________________________ 

 

 

 

Dato/ sted_________________________________ 

 

Underskrift (mor og far)________________________________________________ 

 

Vi gjør oppmerksom på at samtykket kan trekkes tilbake ved en skriftlig melding om man 

ønsker det.  

 

Kilder: Datatilsynet.  


