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1. Vejledning ved brug af billeder og videooptagelser i 

daginstitutioner 
 

Denne vejledning indeholder retningslinjer, som sætter rammerne for, hvordan du i det daglige 

arbejde med børn og ansatte kan bruge billeder og videooptagelser. Dette omfatter således 

både billeder og videooptagelser af børn og ansatte. 

Vejledningen vil gælde for billeder og videooptagelser, men af pladsmæssige hensyn, vil der 

kun blive omtalt billeder. 

Den teknologiske udvikling betyder markante ændringer for brugen af billeder og 

videooptagelser. 

Det giver både nye muligheder og nye udfordringer. Hvor hverdagen i daginstitutioner tidligere 

blev dokumenteret via fysiske medier, står der nu en bred vifte af digitale løsninger til 

rådighed. 

Børn skal behandles respektfuldt. Du skal således være opmærksom på, at hvor nogle opfatter 

brugen af billeder som en naturlig del af deres dagligdag, vil andre kunne opfatte det som 

krænkende. Dette betyder at du som ansat i en daginstitution skal udvise særlig omtanke ved 

brugen af billeder og videooptagelser af de børn, som du har i din varetægt. Derfor skal du 

som medarbejder være opmærksom på ikke at tage billeder eller optage video, som udstiller 

børn eller ansatte, eller som på anden måde kan virke stødende eller krænkende for barnet, 

dets forældre eller den ansatte. 

I Fredensborg Kommune lægger vi derfor vægt på, at forældre - uanset om de juridisk set skal 

give samtykke til brug af billeder og videooptagelser af deres barn eller ej - er informeret om 

og indforstået med, hvordan institutionen generelt anvender billeder og videooptagelser. 

2. Lovlig behandling 
 

Hvis du tager billeder eller optager video af børn eller ansatte med f.eks. en mobiltelefon, en 

iPad eller et digitalkamera, er der tale om elektronisk behandling af personoplysninger. Når du 

behandler personoplysninger, skal du altid overholde de persondatabeskyttelsesretlige regler. 

Behandling af personoplysninger kan også være offentliggørelse, sletning, lagring mm. 
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3. Kort og godt 
 

Når du ønsker at anvende et billede af et barn eller en ansat, kan du med fordel overveje 

hvilke af de tre nedenstående scenarier, der gør sig gældende.  Dette vil have betydning for 

hvorvidt du uden videre vil kunne anvende billedet på den ønskede måde, om du skal anmode 

om samtykke, eller om du helt skal undlade at anvende billedet.  

Scenarier: 

- Intern dokumentation i forbindelse med det pædagogiske arbejde eller offentliggørelse 

af situationsbilleder. 

o Du kan uden videre bruge billedet. 

- Offentliggørelse af portrætbilleder, eller offentliggørelse af situationsbilleder i særlige 

sammenhæng. 

o Du skal anmode om samtykke. 

- Billedet du vil bruge, kan i sig selv virke krænkende, stødende eller udstillende. 

o Du skal helt undlade brugen. 

Nedenfor bliver de enkelte punkter gennemgået nærmere. 

4. Offentliggørelse 
 

Når du skal foretage vurderingen af om du vil have behov for samtykke, til at offentliggøre et 

billede, hvorpå der optræder børn eller ansatte, skal der skelnes mellem portrætbilleder og 

situationsbilleder. Dette begrundes med at portrætbilleder lettere vil kunne udstille 

enkeltpersoner, som vil kunne føle ubehag herved.  

Brugen af et portrætbillede skal således opfattes som mere vidtgående end brugen af et 

situationsbillede. Udgangspunktet er at du altid skal have samtykke for at offentliggøre et 

portrætbillede.  

Hvad angår situationsbillede skal du alene anmode om samtykke i særlige tilfælde. 
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4.1. Portrætbilleder 

 

Portrætbilleder er fotos, hvor formålet er at afbillede en eller flere bestemte personer. Vær 

opmærksom på, at portrætfoto således også omfatter f.eks. skolefoto og klassebilleder. 

Hvorvidt du skal indhente samtykke for at kunne anvende et portrætbillede, vil afhænge af den 

kontekst sammenhæng, hvori du ønsker at bruge billedet.  Hovedreglen for brug af 

portrætbilleder er, at du skal have samtykke såfremt du ønsker at offentliggøre billedet.  

Ønsker du alene at anvende 

billedet internt i institutionen 

til f.eks. pædagogiske 

aktiviteter, er det som 

udgangspunkt ikke 

nødvendigt at spørge om 

samtykke. 

 

Eksempel på portrætbillede 

 

Offentliggørelse på internettet 

 

Du skal som udgangspunkt altid anmode om samtykke før du offentliggør et portrætbillede af 

et barn eller en ansat på internettet.  Her er en række eksempler på offentliggørelse på 

internettet: 

- Institutionens hjemmeside.  

- Kommunens hjemmeside. 

- Facebook (både åbne og lukkede grupper) 

Du skal altid undlade at bruge billeder som udstiller 

børn eller ansatte, eller som viser børn eller ansatte i 

sårbare situationer. 
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- YouTube. 

- Twitter. 

- LinkedIn. 

Brug af portrætbilleder i tryksager f.eks. plakater eller pjecer. 

 

Hvis tryksagen skal offentliggøres eller distribueres udenfor institutionen, skal der anmodes om 

samtykke. Der tænkes her f.eks. på de situationer, hvor kommunen eller institutionen ønsker 

at gøre kommunens borgere opmærksomme på aktuelle kultur- eller fritidstilbud, med pjecer, 

plakater eller andet materiale, der enten omdeles eller gøres tilgængeligt for borgere på 

biblioteker, rådhuse og lignende. 

 

4.2. Situationsbilleder 

 

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med 

billedet. Det kan f.eks. være gæster til en koncert, legende børn i en institution eller 

besøgende i en zoologisk have.  

For situationsbilleder er udgangspunktet, at disse kan offentliggøres og anvendes internt, uden 

behov for at anvende samtykke. Ved vurderingen af hvorvidt der er tale om et situations- eller 

portrætbillede, skal du særligt være opmærksom på, at selv i situationer, hvor formålet med 

billedet er at dokumenterer en aktivitet eller begivenhed, vil billedet skulle opfattes som et 

portrætbillede, i det omfang enkelte personer indtager en central rolle. 

4.3.  Undtagelser 

 

 For ansatte gælder det, at de i forbindelse med deres ansættelse, ikke kan 

pålægges at få foto af dem selv offentliggjort på internettet uden deres samtykke, 

dette gælder både situations- og portrætbilleder. 

 Du skal sørge for at anmode om samtykke til at anvende situationsbilleder, såfremt 

den sammenhæng billedet indgå i, vil kunne medføre at dem på billedet, vil kunne 

føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis 

sammenhængen giver antydninger af, at dem på billedet har 

indlæringsvanskeligheder, sociale problemer, helbredsproblemer eller lignende. Det 

samme gælder hvis billedet anvendes til promovering af institution eller dens tilbud, 
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og dem på billedet med rimelig vil kunne føle sig udnyttet ved at indgå i sådanne 

sammenhæng.  Er du i tvivl, skal du altid bede om samtykke. 

 

 

 

Eksempel på situationsbillede 

 

5. Intern dokumentation og brug i forbindelse med det 

pædagogiske arbejde 
 

Kerneopgaven for en daginstitution er at fremme børnenes dannelse, udvikling og læring ved 

hjælp af pædagogiske læringsmiljøer og i samarbejde med forældrene. I det omfang brugen af 

billeder er nødvendig for løsningen af institutions kerneopgaver, kan man som udgangspunkt 

anvende billederne, uden at anmode om samtykke. 

Husk dog altid, at du kun må bruge billedet i den udstrækning at brugen falder indenfor 

kerneopgaven. 

Hvorvidt brugen hører til kerneopgaven, vil komme an på selve indholdet af billedet, hvordan 

billedet anvendes og hvilken information, der anvendes i tilknytning til billedet.   
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Intern brug 

Med intern brug menes at billedet anvendes indenfor institutionens rammer og i relation til de 

afbildede børn. Du kan som udgangspunkt anvende portræt- og situationsbilleder internt i 

institutionen uden samtykke. Dog skal du være opmærksom på at brugen af billedet, skal ske 

som et led i opgaveudførelsen og må ikke kunne opfattes som værende en krænkelse af et 

barn eller en ansat.  

Eksempler på godkendt intern brug kunne være: 

- Gengivelse og fastholdelse af oplevelser til glæde for børn og voksne. Det er en 

mulighed for at præsentere visuelle indtryk af barnets hverdag i dagtilbuddet 

- Illustration/dokumentation til stuens tavle og opslag i institutionen. 

- Pædagogisk arbejdsredskab 

- Billeder ophængt i institutionen af børn og ansatte fra fastelavn 

- Benyttelse af billeder af barnet, på barnets garderobeplads 

- Ophæng af billeder af ansatte i institutionens indgang 

 

6. Oversigtsskema - Hvad kræver samtykke? 
 Kræver samtykke Kræver ikke samtykke 

Offentliggørelse af situationsbilleder med 

børn på kommunens eller institutionens 

hjemmesider 

 
X 

Offentliggørelse af portrætbilleder på 

internettet X 
 

Brug af situations- og portrætbilleder i 

forbindelse med det pædagogiske 

arbejde internt i institutionen 

 
X 

Brug af situations- og portrætbilleder der 

anvendes i sammenhænge, hvorved dem 

på billedet med rimelig kan føle sig 

udstillet, udnyttet eller krænket 

        X 
 

Brug af portrætbillede på barnets 

garderobeplads 

 
X 

Portrætbilleder af ansatte ophængt i 

institutionen 

                    
        X 

Brug af portrætbilleder til pjecer, plakater 

etc., der udbredes/videregives udenfor 

institutionen 

        X  
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7. Anvendelse af billeder i tilknytning til yderligere 

information 
 

I forbindelse med din anvendelse af billeder, vil du måske have et behov for at tilknytte 

yderligere informationer til billedet, såsom navn, alder, præferencer, adresse, telefonnummer, 

forældrenes navne eller lignende.  

Når din brug er baseret på et samtykke, skal du sikre, at det fremgår af samtykket, at der 

ligeledes er givet samtykke til at anvende de pågældende informationer, i relation til den 

ønskede brug.   

Drejer det sig om en intern brug, hvor der som udgangspunkt ikke er behov for samtykke til 

anvendelsen af billedet, skal du sørge for ikke at anvende yderligere informationer, end hvad 

der er nødvendigt for at opnå det ønskede formål.  

Ønsker du at offentliggøre et billede på internettet eller på de sociale medier, der viser børn i 

en aktivitet, er der således ikke et umiddelbart behov for at lade børnenes navne indgå i 

tilknytning hertil. 

 

 

 

 

Eksempel: 

På barnets garderobeplads vil det være naturligt at have et billede 

af barnet hængende, ofte sammen med navn på barnet og evt. 

barnets forældre. Dette kan have flere formål, men som 

udgangspunkt at hjælpe barnet og forældre med at finde den 

rigtige plads.  

I denne situation skal du således afholde dig fra at anvende flere 

oplysninger end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål. 

Dette kunne fx oplysninger om adresse, telefonnummer og 

fødselsdagsdato. 
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8. Indsigelser 
 

Du skal være opmærksom på, at i de situationer hvor du anvender et billede uden samtykke, 

kan forældrene eller den ansatte gøre indsigelse imod den pågældende behandling. 

I forhold til anvendelse af både situationsbilleder og portrætbilleder skal du som udgangspunkt 

respektere indsigelserne fra barnets forældre eller den ansatte. Ønsker en forælder f.eks. at et 

billede fjernes fra internettet, skal dette som hovedregel imødekommes, med mindre der 

eksisterer tungtvejende grunde til at forsætte anvendelsen. 

Du har en forpligtigelse til at gøre forældrene og ansatte opmærksomme på, at de besidder 

denne rettighed, dette vil med fordel kunne gøres i forbindelse med indskrivningen af barnet i 

institutionen og i forbindelse med ansættelsen. 

9. Opbevaring af billeder og optagelser 
 

Du skal opbevare billeder og optagelser på en måde så uvedkommende ikke kan få adgang til 

dem. Materialet må ikke opbevares i længere tid end højst nødvendigt, fotos uden 

arkivmæssig relevans skal slettes løbende. Du skal være særligt opmærksom på ikke at 

anvende ældre fotos, hvor børn eller ansatte, som har forladt institutionen indgår som en del 

af motivet.   

Det følger af god databehandlingsskik, at du alene opbevarer billeder i det opfang, det er 

nødvendigt, i forhold til det formål der har været med billederne. 

Billeder, der har personfølsom eller fortrolig karakter, skal slettes med det samme.  Hvis der i 

en særlig situation eksisterer et behov for at gemme fortrolige eller personfølsomme 

oplysninger (f.eks. til brug i en politianmeldelse eller underretning), skal disse journaliseres. 

Kontakt din leder, hvis du har behov for hjælp til dette. 

Din opbevaring af billeder skal være organiseret på en sådan måde, at du efter anmodning fra 

en forælder kan fremfinde og fremvise alle billeder, hvor den det pågældendes barn optræder 

på. Dette gælder både portræt- og situationsbilleder. 
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10. Hvilket udstyr kan du bruge? 
 

Det er daginstitutionen som er ansvarlig for de personoplysninger der indsamles, om børn og 

unge der benytter deres tilbud. Når institutionen fotograferer børn, er det således dennes 

ansvar, at sikre at dette materiale ikke uberettiget bliver videregivet til uvedkommende. For at 

sikre en optimal kontrol med hvor dette materiale havner, er det vigtigt at du alene anvender 

institutionens udstyr, når du fotograferer eller videooptager børn. Du skal således helt undlade 

at anvende privat udstyr, til at fotografere eller filme institutionens børn.  Husk ligeledes at 

slette fotos fra udstyret, efter de er overført til sikker opbevaring. 


