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Regler for fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors 

 

1.0 Aldersgrænse og godkendelse 
Ved børn og unge på 15 år og yngre – vi skal bruge forældres/værges godkendelse 

Ved unge og voksne på 16 år og ældre – de godkender selv 

 

2.0 Mundtlig vs. skriftlig godkendelse 

2.1 Børn (0-15 år) 

Når vi tager billeder af børn og unge under 16 år, skal vi have godkendelse af deres forældre 

eller værge. Er forældrene til stede, kan de godkende mundtligt. Er forældrene ikke til stede, 

kan man: 

- ringe til forældrene (hvis barnet/den unge har deres telefonnummer) og få mundtlig 

godkendelse over telefonen 

- kan man give børnene/de unge en tilladelsesform med hjem til forældrene med en besked 

om, at de blot kan tage et billede af den underskrevne seddel og sende tilbage på mail eller 

sms. Denne tilladelsesform findes her. 

 

OBS: det er okay at tage billeder og senere få godkendelse, så længe man holder styr på, 

hvilke børn, der ikke har godkendelse, og sletter de billeder igen, hvis godkendelsen ikke 

opnås. Vær dog opmærksom, hvis ikke alle børn/unge i gruppen har fået godkendelse. Det er 

ærgerligt at måtte slette alle billeder senere, fordi ét barn ikke har godkendelse – sørg for at 

have billeder af flere forskellige. 

Det anbefales derfor at være i god tid med tilladelser, hvis der er tale om børn/unge under 16 

år, så man på dagen for fotografering/optagelse har alle godkendelser i hus. 

 

Man er altid i sin gode ret til at trække en godkendelse tilbage (se punkt 6.0) 

Skriftlig godkendelse skal kun ske ved større produktioner (se punkt 2.5). 

 

2.2 Voksne (16- år) 

Når vi tager billeder fra vores aktiviteter, kan unge og voksne fra 16 år og op godkende deres 

deltagelse mundtligt.  

 

Man er altid i sin gode ret til at trække en godkendelse tilbage (se punkt 6.0) 

Skriftlig godkendelse skal kun ske ved større produktioner (se punkt 2.5) 

 

2.3 Fotografering/optagelse på aktiviteter 

Ved fotografering og videooptagelse fra specifikke aktiviteter gælder ovenstående regler om 

aldersgrænser og godkendelse.  

De frivillige på aktiviteten skal altid informeres, hvis der kommer en fotograf udefra for at tage 

billeder af aktiviteten. Dog kan de frivillige hverken godkende eller afvise en fotograf på vegne 

af deltagerne i aktiviteten – det kan kun deltagerene og deres forældre, men de frivillige kan 

godt afvise en fotograf, hvis det ikke passer ind i aktivitetens planlagte aktiviteter på dagen – 

så må de i fællesskab finde en anden dag. 

Husk at frivillige også skal godkende, hvis der skal tages billeder af dem. 
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Materialet fra aktiviteten vil altid blive brugt i sammenhæng med Ungdommens Røde Kors/til 

at illustrere Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter. 

Billeder og video af deltagere vil blive koblet til den type aktivitet, hvor billedet/videoen er 

taget eller til at vise et bredt udsnit af Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter. 

 

2.4 Billeder fra events/det offentlige rum 

Hvis Ungdommens Røde Kors afholder et offentlig arrangement, er det tilladt at tage billeder 

af/filme deltagerne til arrangementet uden at indhente tilladelser. 

Dog må personerne på billederne ikke senere repræsentere specifikke aktiviteter, som de ikke 

er en del af. 

 

2.5 Fotografering/optagelse til større ting/produktioner: 

Når der skal produceres materiale til større projekter anbefales det altid, at man har en 

skriftlig tilladelse, hvis det er planlagt, at materialet skal bruges længe og i mange 

sammenhænge, eller hvor materialet ikke umiddelbart kan skiftes ud med noget andet. Det 

kan f.eks. være: 

 Billeder/video til landsdækkende kampagner 

 Billeder/video, der skal ligge fast på URK’s platforme og repræsentere URK 

bredt/generelt og i mange sammenhænge 

 Trykt materiale, som skal bruges længe 

 Stock photos, som skal repræsentere URK bredt/generelt og i mange sammenhænge 

 

Det skal altid være tydeligt for de involverede, at de er en del af en større produktion og evt. 

vil være ansigt på en kampagne eller lignende.  

Godkendelse til denne type fotografering/optagelse kan ikke trækkes tilbage, medmindre der 

foreligger en god grund.  

 

3.0 Foto- og videotilladelsesform 
Der er lavet en samlet tilladelse, som både dækker video og fotografering. Den findes på 

dansk og engelsk. Den kan findes her. 

Tilladelsen dækker alle former brug: 

 Hjemmeside (www.urk.dk) 

 Fotoarkiv (www.flickr.com/urkfoto) 

 Sociale medier  

 Publikationer  

 Billeder og video på nyhedsplatforme, i aviser og dagblade og lignende 

 Andre steder, hvor det er relevant for Ungdommens Røde Kors at vise materiale fra 

vores aktiviteter 

 

3.1 Aktiviteter med egen tilladelsesform 

Har man som aktivitet eller i forbindelse med et særligt arrangement brug for en anden type 

godkendelse, som f.eks. indeholder et særligt eller udelader et specifikt punkt, kan man lave 

dette.  

Nogle aktiviteter (som ferielejr) opererer med hel og delvis godkendelse. Dette er okay, så 

længe det fremgår af materialet, hvordan vi har tilladelse til at bruge det. 

 

http://www.urk.dk/
http://www.flickr.com/urkfoto


5 

 

Vi opfordrer til, at man så vidt muligt benytter den fulde tilladelsesform, så Ungdommens Røde 

Kors er dækket ind, og kun benytter en særlig form i særlige tilfælde, hvor der ikke er andre 

muligheder. 

 

4.0 Ungdommens Røde Kors i medierne 
Det er tilladt for medier (f.eks. aviser eller Tv-medier) at tage billeder og filme fra 

Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter. 

Her gælder de samme regler som ved Fotografering/optagelse på aktiviteter (punkt 2.2) og 

Billeder fra events/det offentlige rum (punkt 2.3) – mundtlig godkendelse fra personen selv 

(fra 16 år op opefter) eller forældres/værges (fra 15 år og nedefter). 

 

OBS: her kan det ikke anbefales at tage billeder/filme og senere få godkendelse, da det ikke er 

sikkert, at det pågældende medier er villig til at slette materialet, hvis forældrene ikke 

godkender/hvis man ikke i tide kan få fat i forældrene. Det anbefales derfor at være i god tid 

med tilladelser, hvis der er tale om børn/unge under 16 år. 

 

Hvis interessante medier henvender sig til en aktivitet, opfordrer vi de frivillige til at hjælpe 

medierne med at få godkendelse (hjælp evt. med at udvælge børn, hvor forældrene er villige 

til at give godkendelse). 

Det er en fordel for URK at få eksponering i medierne, så sig endelig ja til den slags, hvis 

deltagerne på aktiviteten ønsker at være med, og hvis det passer ind i jeres planlægning. Men 

vær selvfølgelig bevidst om indholdet af artiklen, så ingen bliver hængt ud. Spørg altid gerne 

journalisten en ekstra gang, hvis du er i tvivl om indholdet/hvad materialet skal bruges til.  

 

4.1 Må Ungdommens Røde Kors videregive billeder? 
Det er tilladt for Ungdommens Røde Kors at videregive billeder til tredjepart – f.eks. 

nyhedsmedier – for at illustrere vores aktiviteter. Der vil kun blive videregivet billeder, som vi 

har tilladelse til (skriftligt eller mundtligt), og billederne vil kun blive brugt til at illustrere de 

aktiviteter, de stammer fra, eller til at illustrere Ungdommens Røde Kors generelt. 

 

5.0 Hvem har ansvaret? 
Der skal altid være godkendelse på billeder/video fra vores aktiviteter – hvad end det er 

mundtligt eller skriftligt, og hvad end det er til Ungdommens Røde Kors’ eget brug eller til 

eksterne medier.  

De frivillige på en aktivitet må godt på forhånd indsamle fototilladelser, så de ligger klar 

(mundtligt eller skriftligt), når fotografen kommer ud til aktiviteten.  

Det er arrangørens (f.eks. sekretariatet eller aktiviteten afhængig af setuppet) ansvar, at alle 

tilladelser er i hus.  

 

6.0 Kan man trække en godkendelse tilbage/få slettet et billede 
Ja, man kan altid trække en godkendelse tilbage eller få slettet et billede fra et offentlig event, 

medmindre der er tale om større produktioner, hvor man f.eks. er del af en kampagnefilm (i så 

fald har man skrevet under på en anden type kontrakt, se punkt 2.5). 

 

Hvis man ønsker at få slettet et billede af sig selv/sine børn, skal man skrive til 

webred@urk.dk. Medsend billederne og evt. hvor og hvornår, de er taget, så vi kan få dem 

slettet alle steder i systemet.  

mailto:webred@urk.dk

