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Policy Foto och film-medverkan, klassiska musiklinjen 
 
Följande dokument gås igenom och undertecknas i början av läsåret: 

Medgivande till särskild behandling av personuppgifter 

 
Jag godkänner härmed att mitt namn, telefonnummer, mailadress och kostuppgifter är tillgängliga digitalt 
(lösenordskyddat) samt i pappersform på anslagstavlan (kryssa i) 
 
_____för övriga deltagare, digitalt och i pappersform 
 
_____för eventuella besökare på skolan, endast i pappersform 
 
 
Namnteckning: ____________________________________________ 
 

Medgivande till Foto och filmmedverkan digitalt och i ev trycksak. 
 
Jag godkänner härmed att bilder på mig kan användas i skolans marknadsföring, digitalt samt i ev. trycksak. 
Detta under förutsättning att, om jag så önskar, bilden tas bort inom två år från det att jag inte längre är 
student på skolan, samt om ingen annan överenskommelse gjorts. 
 
Jag godkänner också att filmade konsertdokumentationer, repetitioner eller delar av lektioner läggs ut på 
hemsidan/Youtube. Vid klipp längre än två minuter tillfrågas jag inför varje eventuell publicering och 
godkänner denna. Jag har rätt att begära att en inspelning tas bort, oavsett längd om jag så önskar. 
 
Jag förbinder mig också vid att inte publicera eget material på/av/med skolans studenter eller lärare – bilder 
eller filmer – utan att tillfråga dessa. Detsamma gäller också för anhöriga eller bekanta som dokumenterat. 
 
Namnteckning: ____________________________________________ 
 
För skolans administrativa behandling av dina personuppgifter krävs inget samtycke. 
Se vidare dokumenten på hemsidan: 
 

 Behandling av personuppgifter (även som bilaga) 

 Dina personuppgifter och schoolsoft 

 Dina personuppgifter i digital undervisning 
______________________________________________________________________________________ 
Vid enskilt samtal i samband med terminsstarten går vi igenom detta häfte och tar upp följande: 

 Skolans målsättning, din målsättning och dina förväntningar inför studierna 

 Policydokument kring närvaro och frånvaro samt studieintyg 

 Handlingsplan för elever som missköter sina studier 

 Rutiner kring skötsel/trivsel i lokalerna samt Lektionsrutiner 

 Övriga frågor 
 
Mentors anteckningar: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Vi har idag gått igenom ovan punkter och kommit överens om att följa de regler och rutiner som gäller på 
skolan. 
Birkagårdens Klassiska Musiklinje 
 
Datum: ______________  
  
Namn: _________________________________ Namn: _______________________ 
Deltagare Mentor/Lärare, Klassiska Musiklinjen 


