----------------------------------------------------------TILLATELSE TIL Å MEDVIRKE I DIGITAL BOK

NAVN :_____________________________________________________

Det gis herved tillatelse til at min stemme / mitt navn / video tatt av meg blir brukt i digital
bok laget ved Karmøy voksenopplæringssenter. Boka kan fritt deles på nett og spres på ulike
ipader brukt av deltakere på Karmøy voksenopplæringssenter og andre samarbeidspartnere.

Hvis du endrer mening kan du gi beskjed og du har da rett til å få innholdet fjernet.

Sted: __________________________

Underskrift:
________________________

dato:____________

Til alle elever
Vi ber om at slippen nedenfor blir utfylt og returnert til Karmøy voksenopplæringssenter.
På forhånd takk !

----------------------------------------------------------TILLATELSE TIL AT EKSTERNE AKTØRER KAN
OBSERVERE I UNDERVISNINGEN
NAVN PÅ ELEVEN :_____________________________________________________

Det gis herved tillatelse til at eksterne aktører kan delta og observere våre lærere og vårt
arbeid i klasserommet, på andre undervisningsarenaer og i undervisningssituasjonen ved
Karmøy Voksenopplæringssenter så lenge vedkommende er elev ved senteret.

Sted: __________________________

dato:____________

Underskrift:
(personen selv):

________________________

(hjelpeverge):

________________________

(evt. andre ansv.):

________________________

TILLATELSE TIL AT EKSTERNE AKTØRER KAN FÅ
INNSYN I MATERIELL
NAVN:_____________________________________________________

Det gis herved tillatelse til at veileder i prosjektet Arbeidsrettet norskopplæring ved bruk av
digitale hjelpemidler og ressurser og andre samarbeidspartnere kan få innsyn i
læringsplattformen showbie og annet materiell som bli laget av deltaker på KVOS.

Sted: __________________________

Underskrift:
________________________

dato:____________

Til alle elever
Vi ber om at slippen nedenfor blir utfylt og returnert til Karmøy voksenopplæringssenter.
På forhånd takk !

----------------------------------------------------------TILLATELSE TIL AT DET TAS BILDER/VIDEO I
UNDERVISNINGEN
NAVN PÅ ELEVEN:_____________________________________________________

Det gis herved tillatelse til at det tas bilder /video-opptak i undervisningssituasjonen ved
Karmøy Voksenopplæringssenter.
Bildene/video-opptaket kan brukes:



Intern bruk (kurs, samarbeid ol)



Ekstern bruk (nettverk, besøk ol)



Avisartikler



På hjemmesiden til KVOS (internett)



På skolens Facebookside (internett)



I andre elevers kommunikasjonsbok/I-pad



Bildene / filmene kan bli brukt etter at jeg har sluttet ved skolen.

Hvis du endrer mening kan du gi beskjed til læreren din eller skolen. Du har rett til å få
bildene fjernet / slettet om du endrer mening.
Sted: __________________________

dato:____________

Underskrift:
(personen selv):

______________________ (hjelpeverge): ______________________

(evt. andre ansv.):

________________________

