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Samtykkeerklæring 

Brug af billeder og optagelser på Lemvig Gymnasium 

På Lemvig Gymnasium ønsker vi i nogle tilfælde at inddrage billeder eller videoer i undervisningen og til at 
dokumentere hverdagen. Hvis vi skal kunne bruge billederne på skolens intranet Ludus, skolens 
hjemmeside eller sociale medier som fx. Facebook, kræver persondataloven, at du som forældre eller 
myndighedsindehaver giver dit samtykke. 

Skolen kan uden dit samtykke offentliggøre situationsbilleder af dit barn på intranettet og internettet. 
Situationsbilleder er billeder, hvor det er en aktivitet, der er det egentlige formål med billedet, fx unge der 
deltager i en idrætsdag eller et fællestimearrangement. 

Dit samtykke er nødvendigt 

 Hvis skolen vil bruge portrætbilleder af dit barn i en pjece eller på en plakat. Portrætbilleder er 
billeder, hvor formålet er at vise en eller flere bestemte personer, f.eks. et klassebillede. 

 Hvis skolen vil lægge et portrætbillede af dit barn på skolens intranet og hjemmeside. 

 Hvis skolen vil lægge et portrætbillede af dit barn på sociale medier såsom Facebook eller 
Instagram 

Jeg giver hermed samtykke til, at der må offentliggøres portrætbilleder af mit barn på: 

 Ludus (billedet kan kun ses af personer med login til Ludus-Lemvig Gymnasium 

 Lemvig Gymnasiums hjemmeside 

 I pjecer og på plakater, fx skolens velkomsthæfte eller invitationer til åbent hus 

 Skolens opslagstavle eller elektroniske diasshow 

 Facebook og Youtube 

 Instagram 

 Pressebilleder til aviser 

Elever i gymnasiet fylder 18 år i løbet af gymnasietiden, hvorefter eleven selv skal bekræfte samtykket. Vi 
beder derfor om, at både forældremyndighedsindehaver og elev underskriver denne blanket. Vi gør 
samtidig opmærksom på, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes – indtil eleven fylder 18 år af 
forældremyndighedsindehaveren og derefter af eleven selv. 

Samtykket kan dog ikke tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft. 

 

Elevens fulde navn_______________________________________________________________________ 
   (som angivet i indmeldelsespapirerne) 

 
Dato og underskrift______________________________________________________________________ 
   Forældremyndighedsindehavers underskrift 

 
Dato og underskrift______________________________________________________________________ 
   Elevens underskrift 

Blanketten udfyldes og afleveres sammen med kopi af afgangsbevis på den første skoledag den 13. august 
2019 
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