
  

UNIKUM 
INFORMATIONS- OCH DOKUMENTATIONSVERKTYG FÖR FÖRSKOLAN 
 
Samtycke till publicering av foto och film 
I verksamheten där ditt/dina barn går är daglig dokumentation av gruppen och det enskilda barnet en viktig del för 
undervisningen och samverkan med hemmet. Pedagogerna synliggör undervisningen på förskolan i enlighet med 
Skogsgrindens verksamhetsplan och förskolans läroplan, Lpfö 18.  
 
Genom text, foto och film lyfter vi tillsammans med barnen/barnet fram positiva och glädjefyllda ögonblick och delger 
barnen/barnets och pedagogens reflektioner.  
Genom Unikum skickar vi även viktiga meddelanden, som “ Meddelanden”,  och datum med händelser som, “Kom ihåg” till 
er vårdnadshavare.  
 
I Ur och Skur Skogsgrindens  förskolor följer personuppgiftslagen (PuL) . PuL innebär att du som vårdnadshavare måste 
samtycka till publicering för att förskolan ska kunna använda foto och film där det enskilda barnet kan identifieras. Vi 
publicerar endast foto/film i Unikum och foton på förskolans väggar. 
 
Unikum har en säker inloggning med  Bank Id, se mer info i bifogad information ”Unikum - Säkerhet”. Unikum är vårt enda 
informations- och dokumentationsverktyg. Du som vårdnadshavare kommer att ha en personlig inloggning med ditt Bank 
Id och tillgång till ditt barns individuella dokument samt den avdelningen som ditt barn tillhör. 
 
När ditt/dina barn slutar på vår förskola kan du ladda hem ditt/dina barns dokumentation till din egen dator. Börjar ditt/dina 
barn på en annan förskola / skola som också använder Unikum som verktyg, kan du markera att du vill att 
dokumentationen följer med ditt/dina barn. 
 
Du som vårdnadshavare har genom Unikum tillgång till förskolans undervisning och dokumentation. Du ska hålla dina 
inloggningsuppgifter och även information/dokumentationen i din personliga ägo. 
 
 
Genom att skriva under och lämna denna blankett till förskolan samtycker jag till att förskolans huvudman behandlar 
mitt barns personuppgifter enligt nedan: 
 
▢ Jag samtycker till dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn förekommer i fysisk form i förskolans  

lokaler.  
 
▢  Jag samtycker inte till dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn förekommer i fysisk form i  

förskolans lokaler. 
 
▢ Jag samtycker till att dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn finns med registreras i  

programvaran Unikum. 
 
▢ Jag samtycker inte till att dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn finns med, registreras i  

programvaran Pluttra. 
 
▢ Jag samtycker till att mitt / mina barn förekommer på andra barns lärloggar, både i de allmänna och i de individuella  

lärloggarna. Både på foto och på film.  
Stryk gärna över om det är något här som ej samtycker till. 

 
▢ Jag samtycker inte till att mitt / mina barn förekommer på andra barns lärloggar, både i de allmänna och i de  

individuella lärloggarna. Både på foto och på film.  
 

VÄND →→ 
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UNDERSKRIFTER 
 
 
Barnets namn 
 
 

Personnummer 
 

Förskola 
 
 

Grupp 
 

Mailadress 
 
 

Mailadress 
 

Namnteckning vårdnadshavare 
 
 

Namnteckning vårdnadshavare 
 

Namnförtydligande 
 
 

Namnförtydligande 
 

Datum/Ort  
 
 

Datum/Ort  
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