Politik for sociale medier
Indledning
I Løvspring anser vi bl.a. sociale medier som et vigtigt redskab til at vise vores pædagogiske hverdag. Vi
anvender flere forskellige medier; vores primære og interne kommunikationsplatform Famly, samt vores
sekundære som hjemmesiden (loevspring.dk), Facebook (Løvspring) og Instagram (Loevspring_moments).
Primær medie
Famly
Administreres af leder og koordinatorer og bruges af personale og forældre.
Famly er vores interne platform, som herved automatisk bliver et mere beskyttet medie med stor diskretion.
Formålet med Famly er:
- At frigive tid til at være sammen med børn og forældre, når de er i Løvspring.
- At bruge mindre tid på telefoniske opkald, feriesedler, nyhedsbreve, billeddokumentation, diverse
afkrydsningssedler osv.
- At skabe bedre kommunikationsmuligheder fra forældre til forældre, samt skriftlige henvendelser fra
og til personalet.
- At give direkte indblik i børnenes hverdag.
- At synliggøre og dokumentere vores pædagogiske hverdag
Sekundære medier
Løvsprings etiske retningslinjer for billeder på sociale og sekundære medier:
Når der uploades billeder med Løvspringbørn på vores sociale medier, er vi bevidste om følgende:
-

-

At der er en godkendt tilladelse fra forældre i barnets stamkort.
At billederne skal være situations- og stemningsbestemte frem for personliggjorte:
o Ingen børnenavne i den skrevne tekst.
o Bruges en voksens navn, kræver det godkendelse.
o Ingen portræt- og profilbilleder af et enkelt barn.
At billederne ikke fremstår krænkende på nogen måde:
o Nøgne kroppe accepteres ikke.
o Børnene skal se velsoigneret og anstændig ud. (såsom intet snot, gab, blod og tårer)

Facebook:
Administreres af leder. Siden bruges ved særlige begivenheder, hvor der uploades billeder samt tekst.
Formålet er at synliggøre Løvspring, som en unik institution.
Instagram:
Administreres af alle ansatte i Løvspring. Medlemmer af Løvsprings kommunikationsudvalg er ansvarlige
for, at Løvsprings etiske retningslinjer for billeder på sociale medier overholdes.
Formålet med Instagram er at fange særlige øjeblikke/stemninger fra vores pædagogiske hverdag. På
Instagram kan vi bruge #hashtags til at udvide vores interessegruppe. Desuden vil vi gerne vise vores
nuværende forældre øjebliksglimt fra barnets hverdag.
Hjemmeside:
Administreres af alle ansatte i Løvspring. En medarbejder fra kommunikationsudvalget har det overordnede
ansvar for hjemmesiden.
Formålet med hjemmesiden er:
- At synliggøre vores faglighed gennem pædagogisk dokumentation.
- At videregive generelle oplysninger om Løvspring.
- At udtrykke og dele vores kerneydelser og kultur til fællesskabet i og omkring Løvspring.
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