Säkert elevfoto.

Ovärderlig hjälp för all personal på skolan
och ett minne för livet för elever.
SKL:S REKOMMENDATIONER FÖRTYDLIGAR GDPR VID FOTOGRAFERING I SKOLAN.
ELEVFOTOS BETYDELSE VID EN KRISSITUATION.

SKOLFOTOGRAFIETS DAG ÄR HÄR FÖR ATT STANNA.

S V E R I G E S E L E V F O T O G R A F E R S R IK S F Ö R B U ND

Glada nyheter för alla
kommuner och skolor!

Ny rekommendation förtydligar GDPR vid fotografering i skolan.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har förtydligat kring personuppgiftshantering vid fotografering i skolan och det är vi på SER väldigt glada för.
På SKL:s hemsida tydliggörs nu vad som gäller kring personuppgiftsbiträdesavtal, alltså vem som har ansvaret för hanteringen av personppgifter vid
elevfotografering enligt den nya GDPR-förordningen.

S KO L FOTOG R A FI E T S

VAD ÄR DET LAGLIGA SYFTET?
Om skolan ska använda fotografierna
inom ramen för utbildning, t ex för att ha
elevfoto i sina skoladministrativa system
för identifiering till vikarier eller i andra
pedagogiska sammanhang kan laglig grund
antas finnas.
Däremot när det gäller fotografier
(individuella elevfotografier, skolkatalog)
som eleverna och vårdnadshavarna får
köpa bör samtycke inhämtas, eftersom det då är något som inte bedöms
nödvändigt för utbildning. Ert fotoföretag
kan lösa administration av samtycke på
olika sätt, bl a att eleven/vårdnadshavaren
enkelt godkänner behandling i samband
DAG

med påseende och eventuellt köp av
fotografier.
Vill eleven av olika anledningar inte
finnas med i skolkatalogen på klassfoton bör detta uppmärksammats i tidigt
skede, exempelvis i samband med information om att fotografering ska ske.
Oavsett så är fotoföretaget personuppgiftsbiträde och ett PuB-avtal behövs.
SER-ANSLUTNA FÖRETAG ANVÄNDER SIG
AV SKL:S RIKTLINJER
Företag som är anslutna till branschföreningen SER (Sveriges Elevfotografers
Riksförbund) använder sig av SKL:s
riktlinjer. Läs mer på på www.skl.se

TÄNK PÅ DETTA NÄR NI ANLITAR ERT SKOLFOTOFÖRETAG
En skola har rätt att behandla de
personuppgifter som skolfotograferingen innebär med stöd av
GDPRs regler om allmänt intresse,
eftersom bilderna används i skolans
kärnverksamhet för bland annat
identifiering av elever och som
ett arbetsredskap för skolpersonal
och lärare. Skolan får efter fotograferingen fysiska bildprodukter
såsom skolkataloger, porträtt-

H E A DER T I L L S ER’ S H EMS I DA

och gruppbilder samt digitala bilder
till användning i skolans system från
skolfotoföretaget.
För att kunna genomföra
fotograferingen behöver skolfotoföretaget ha tillgång till en
klasslista med uppgifter över dem
som skall vara med på fotograferingen. Uppgifterna i klasslistan
behandlas för skolans räkning för
att fotografera och tillhandahålla

skolfotobilder till skolan.
Skolfotoföretaget behandlar
klasslistan i syfte att inhämta
samtycke från eleven eller vårdnadshavaren, för att ta del
av skolfotobilderna via skolfotoföretagets webbplats.
Skolfotoföretaget behandlar
därefter bilder och övriga personuppgifter endast om ett sådant
samtycke lämnas.

”Elevfotot är ett ovärderligt verktyg
för lärare och ett minne för livet för
eleven”.

Märt Pärtma, ordförande för Sveriges
Elevfotografers Riksförbund, SER.

Varje år fotograferas 1,3 miljoner elever i Sverige av professionella och certifierade skolfotografer från Sveriges
Elevfotografers Riksförbund, SER. Fotografier som blir ett positivt minne för livet för eleven, en välkommen julklapp
till farmor eller en canvastavla i föräldrarnas sovrum. Elevfotografiet är också ett värdefullt verktyg för skolan
och inte minst för lärarna som ska minnas namn på flera hundra elever. Därför finns det all anledning att fira
Skolfotografiets dag den 1 oktober.
Från veckorna efter skolstarten och
några månader framåt reser sammanlagt
400 professionella fotografer runt i
Sverige och förevigar elever på våra
skolor. Skolkatalogen är sedan årtionden en klassiker och numera tas även
individuella porträtt på varje elev.
I Sverige har skolfotografiet en lång
historik, det första klassfotot togs redan
1861. Sedan dess har tekniken utvecklats och i dag är det digital fotografering
som gäller, men själva fotografiet trycks
förstås på fotopapper.
OVÄRDELIG HJÄLP
Skolfotografierna är i allra högsta grad
en angelägen och välkommen hjälp för
tusentals lärare och skolor runt om i
landet.
– Framförallt vikarier som ska ta
hand om en ny klass har god hjälp av
skolfotografiet för att komma ihåg
namnen på nya elever. Eller lärare som
byter mellan olika klassrum och ska
hålla hundratals namn och utseende
i huvudet.

Fotona används också i skolans digitala
system tillsammans med personupp
gifter för att exempelvis bygga ihop
matteguppen, idrottsgruppen och så
vidare, berättar Märt Pärtma, ordförande för Sveriges Elevfotografers
Riksförbund, SER.
HJÄLP I KRISSITUATIONER
I krissituationer har skolfotot stor
betydelse, till exempel som hjälpmedel
för polisen, Missing people med flera.
SER har ett nära samarbetet med
landets skolor och hanterar bilder på
uppdrag på ett säkert sätt. När det gäller lagring av foto och personuppgifter
följs naturligtvis gällande lagstiftning till
punkt och pricka.
– Från den 25 maj 2018 gäller som
bekant en ny dataskyddsförordning,
GDPR, som reglerar hanteringen av
personuppgifter. Den lagen ställer ännu
högre krav på de SER-anslutna företag
en som självklart har uppgraderat sina
system, betonar Märt Pärtma.

ELEVFOTO HÅLLER HÖG KLASS
Både skolkatalogen och de personliga
porträtten är till stor glädje för både
eleverna, deras föräldrar och övriga
anhöriga. Eftersom SER uteslutande
arbetar med professionella porträttfotografer blir det porträttbilder av
högsta klass som föräldrarna får möjlighet att köpa till ett fullt överkomligt
pris. Beställningar sker på ett säkert sätt
via webben genom en kod som föräldrarna får hemskickad tillsammans med
ett konto hos skolfotoföretaget.
– Vi vet att porträtt på barnbarn
tagna av SER-fotografer är en av de
populäraste julklapparna till mor- och
farföräldrar. Porträttfotot har utvecklats över tid och i dag kan föräldrar
få bilden av sina barn på kaffemuggen,
som en tavla på väggen eller som en
kylskåpsmagnet för att bli påmind om
den man älskar mest.Vi vet också att
skolkatalogen och skolporträtten är
något som följer med eleverna i vuxen
ålder, avrundar Märt Pärtma.

SUSANNE PERSSON, ELEVSTÖDJARE NOBELGYMNASIET, HYLLAR SKOLFOTOGRAFIET

Det är en ovärderlig
hjälp för att skapa
en trygg skola

För elevstödjaren Susanne Persson på Nobelgymnasiet i Karlstad
är skolfotografiet ett värdefullt verktyg i det dagliga arbetet.
Utöver igenkänningsfaktorn används porträtten till skollegitimation
som ligger till grund för att inga obehöriga elever vistas på skolan.
En viktig säkerhetsfaktor med andra ord.
Susanne Persson berättar hur elever
som inte går på skolan har försökt ta
sig in.
– Det händer att det kommer
ungdomar som säger sig gå på skolan
och hävdar att de glömt sin skol
legitimation. Då är det enkelt för mig
att fråga vad de heter och vilken klass
de går i. Med hjälp av skolfotografiet
ser jag om personen är den som han
eller hon utger sig för att vara. Det har
genom åren varit en del obehöriga som
jag avvisat.
Vi eftersträvar att ha en trygg skola,
säger Susanne.

ENKELT ATT FLYTTA RUNT
Tidigare var ett av hennes uppdrag att
själv ta porträttfoton på alla Nobelgymnasiets cirka 1 100 elever som skulle
ligga till grund för skollegitimationer.
– Det slipper jag nu. Några dagar
efter att skolfotografen varit här har vi
bilderna digitalt och uppdelade klassvis.
Elever som saknas fotograferas senare.
Om någon elev byter klass under året
är det enkelt för mig att flytta runt
fotot så att eleven hamnar rätt.
Nobelgymnasiet är Sveriges sjunde
största yrkesgymnasium och som elevstödjare har Susanne ett viktigt jobb i
att se till så att alla elever mår bra.

RADERAS EFTER ETT ÅR
Även där har jag nytta av skolfotografierna eftersom jag kan identifiera
elever som antingen blir utsatta för
något eller utsätter andra för sådant
som inte är trevligt. Jag tar då kontakt
med elevens mentor.
Susanne berättar att foton och
övriga personuppgifter är skyddade
och att personal har olika behörighetskoder.
– En bra finess i skolfotoföretagets
digitala lösning är att alla bilder raderas
efter ett år. På så sätt sparar vi inte på
inaktuella foton.

Sveriges Elevfotografers
Riksförbund växer!
Under året har ytterligare 7 företag anslutit sig till och förbundet
representerar nu 23 företag som årligen fotograferar tusentals
skolor och hundratusentals elever.Alla medlemsföretag förbinder
sig att certifiera sina fotografer enligt SERs bildpolicy, att följa
förbundets etiska regler, att följa förbundets överenskommelse
med konsumentverket samt att behandla personuppgifter på ett
säkert sätt och enligt gällande lagstiftningen GDPR.
VI ÄR STOLTA MEDLEMMAR I SER

BERGSTENS BILDER | BILDEXPERTEN SYD | BILDI I MALMÖ | BOHUSFOTO VÄST | COLLAGE FOTO | DIGITALPORTALEN MELLANSKÅNE | EXAKTA FOTO | EXPRESSBILD
FOTOFABRIKEN | FOTOFOLKET | FOTOGRAF FILIP LEO | FOTOGRAF J FALK | FOTOGRAF SUSSI | FOTONETTAN | JAROCKA | KUNGSFOTO | PHOTOMIC | Q FOTO & GRAFISKA
SILUETT BILDPRODUKTION | SKOLFOTO MITT | SPECTRA BILD | SVENSKT SKOLFOTO | VÄRMLANDS SKOLFOTO

S V E R I G E S E L E V F O T O G R A F E R S R IK S F Ö R B U ND
Telefon: 0727-04 04 00. Adress: Kyrkogårdsvägen 2 A, 703 75 Örebro. www.elevfotograferna.se
Sveriges Elevfotografers riksförbund, SER, är branschorganisationen för Sveriges skolfotoföretag. Tillsammans levererar våra medlemsföretag varje år uppskattade och älskade bilder till över en miljon familjer
och till alla Sveriges skolor och förskolor. SER har branchöverenskommelser med Datainspektionen och Konsumentverket och främjar att skolfotoföretagen följer dess riktlinjer. Skolfoton är ett viktigt
arbetsredskap i den dagliga verksamheten på skolan och ett kärt minne för familjen. För att skolorna ska känna sig trygga har vi skapat licensieringen Tryggt Skolfoto.

