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Språ k

Språ ket ska vara rakt och enkelt. Vi har en trevlig och seriö s ton samt undviker allt fö r starka
vä rdeord. Vi fö rsö ker att undvika fö r lå nga delningstexter. Vi tar upp relevanta ä mnen och
svarar på frå gor utan drö jsmå l.
Vi fö r inte nå gra diskussioner om politik, eller andra frå gor som kan upplevas som kä nsliga.
Enklare frå gor kan besvaras direkt i kommentarsfä ltet. Specifika frå gor utan intresse fö r en
stö rre publik bö r hä nvisas till info@academedia.se.

Var tydlig med avsä ndaren

Nä r en verksamhet eller en enhet ä r aktiv på sociala medier ä r det viktigt att det framgå r vem
som ä r avsä ndare. Det sker genom att alltid anvä nda fastslagna logotyper, begrepp och
beskrivningar kring vå ra verksamheter. En enhet/verksamhet ska inte ha å sikter, dä remot
informera och berä tta om sig sjä lv.
Svarar du på en kommenterar i exempelvis Facebook bö r du skriva under svaret med fö rnamn
och organisatorisk tillhö righet, t ex David, koncernkommunikationsavdelningen.
Du ä r alltid personligt ansvarig fö r så dant du publicerar på eget initiativ, oavsett om
publiceringen sker i egenskap av arbetstagare eller privatperson.
Svensk lagstiftning ska fö ljas och dä rfö r ska du inte slä ppa igenom kommentarer som innehå ller
exempelvis hets mot folkgrupp. Nä r en kommentar inte ä r lä mplig ska den tas bort. Vid
avpublicering av kommentarer på exempelvis Facebook ä r det klokt att lä gga in ytterligare en
kommentar fö r att fö rklara varfö r avpublicering skett.

GDPR
Nä r vi ä r aktiva i sociala medier ä r det alltid viktigt att vi respekterar de anvä ndarvillkor och
fö rhå llningssä tt som gä ller fö r respektive kommunikationsplattform. Fö lj alltid upphovsrä ttsliga
regler, publicera inte upphovsrä ttsskyddade bilder, texter eller filmer utan godkä nnande.

Nä r det gä ller publicering av bilder och andra personuppgifter i sociala medier ä r det viktigt att
vi respekterar så vä l kollegors som vå ra barns, elevers och deltagares rä tt att kunna vä lja att
delta eller inte. Vi ska dä rfö r alltid fö lja Datainspektionens riktlinjer och aldrig publicera nå gon
information om nå gon som inte vill vara med.

Vå ra fö rskoleverksamheter, och viss utsträ ckning ä ven grundskolan, må ste vara extra varsamma
nä r det gä ller publicering i sociala medier. Dä rfö r gä ller fö ljande regler:
•
•

•

•

Inget barn få r fö rekomma på bild om det inte finns tillstå nd frå n vå rdnadshavare.
Barnen ska visas sparsamt, mer miljö ä n barn så ledes. Var ytterst fö rsiktig med att visa
ansikten, nä rbilder av ansikten/porträ tt bö r inte fö rekomma. Om de fö rekommer, må ste
det vara i fullt samfö rstå nd med vå rdnadshavare.
Namnpublicering ska vi i alla verksamheter vara fö rsiktiga med och så dan få r aldrig
fö rekomma utan godkä nnande av vederbö rande (fö r minderå rig krä vs godkä nnande av
vå rdnadshavare)
Syftet ä r att visa fö rskolans/skolans pedagogiska verksamhet.

Om nå got gå r fel
Alla kan gö ra fel och det bä sta sä ttet att hantera det ä r att vara ö ppen med vad som hä nt.
Handlar det om ett faktafel kan du gä rna vara tydlig med vilka korrigeringar som gjorts så att
det inte upplevs som att man fö rsö ker dö lja den felaktiga postningen.

