
OSLOSOMMER 
MED UNGLØKKA
Bydel Grünerløkka



Hei til deg som er ung på Løkka!

Sommeren gir masse tid til å ha det gøy, vil du henge med oss? 

I sommer har Sinsen kulturhus, Dragen fritidsklubb og X-Ray 
ungdomskulturhus hver sitt sommerferieprogram. Grunnet 
situasjonen vi er i nå er det usikkert om vi vil kunne dra på alle turer 
eller holde åpent hele sommeren. Det er viktig at du holder deg 
hjemme om du er syk og gjerne sier ifra om du ikke kommer på turer 
slik at noen andre kan delta. Det er begrenset med plasser på 
aktivitetene, så vær rask med påmelding. Det er førstemann til mølla!

Oppmøtetid for alle tilbudene står lenger ut i programmet. Det er 
viktig å være presis, vi har ikke mulighet til å vente på noen. Det er 
viktig at du fyller ut påmmeldingskjemaet og leverer den inn til oss. 
Vi blir også veldig glade om du fyller ut fotosamtykkeskjemaet. 

Alle ferieaktivitetene våre er gratis. 

Har du spørsmål om ferietilbudet?
Send oss en e-post, når du vil :~) 

Dragen fritidsklubb: tim.alexander.sarr@bga.oslo.kommune.no 
Sinsen kulturhus: yousra.chachoua@bga.oslo.kommune.no 
X-Ray ungdomskulturhus: kazam.husnain@bga.oslo.kommune.no

Følg oss også på våre sosiale medier, Instagram, Facebook, TikTok og 
YouTube: @ungløkka, for å få med deg hva vi holder på med! 



Dragen fritidsklubb
Lakkegata 79c
Kontakt: 
Tim Alexander Sarr
tlf: 452 78 462

Utekontakten Dragen fritidsklubb

Sinsen kulturhus
Lørenveien 2
Kontakt: 
Yousra Chachoua
tlf: 414 78 943

X-Ray ungdomskulturhus
Maridalsveien 3
Kontakt: 
Kazam Husnain
tlf: 469 14 609

Utekontakten og Dragen fritidsklubb holder 
til på Slurpen! Vil du vite mer om Slurpen? 
Sjekk ut www.slurpen.no 

Hvor er vi? 



Årets sommertilbud i Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka har i mange år arrangert ferieaktiviteter for barn og 
ungdom som bor eller går på skole i bydelen. Sommeraktivitetene drives av 
Dragen fritidsklubb, Sinsen kulturhus og X-Ray 
ungdomskulturhus. Her jobber det erfarne kultur- 
og fritidsarbeidere med lang erfaring fra arbeid 
med barn og unge.

Bydelens ferietilbud skal gi barn og ungdom en 
spennende og aktiv ferietid sammen med venner 
og trygge voksne. Tilbudet gir muligheter for å 
skape nye vennskap på tvers av skoler og 
lokalmiljøer. Gjennom turer og fritidsaktiviteter 
blir deltakerne kjent med byen og alt den har å by på. 
Det gis også tilbud om utflukter til aktivitetsarenaer utenfor Oslo og 
sommercamp med mulighet for bading, sjøaktiviteter og friluftsliv. 
Eksempel på turer og aktiviteter er utflukter til fritidsparker og bade- og 
lekeland. Besøk til museer og kultur institusjoner og Kinsbakken i Stavern.

   Turer og aktiviteter er i hovedsak fordelt etter våre  
     tre fritidsklubber: Dragen (barn i alderen 9 til 14  
        år), Sinsen (barn og ungdom 9 til 17 år), X-Ray  
          (ungdom i alderen 14 til 20 år). Ved enkelte 
             tilrettelagte aktiviteter er gruppene samlet.

           Fyll ut skjemaet for sommerferietilbud om du  
         ønsker å være på klubbene i sommer og lever til  
        Dragen, Sinsen KH eller X-Ray UKH! 
    Her gjelder første mann til mølla!
       Ferieklubben er et gratis tilbud.

Under følger en oversikt over hvilke uker fritidsklubbene har åpent for 
sommeraktiviteter.



Sommeraktiviteter med Utekontakten Løkka
På utekontakten Løkka 
sine aktiviteter vil det 
være max 10 deltakere
per dag. 
  
Påmelding gjøres via 
vakttelefon: 913 99 631, 
facebook eller instagram 
@ungløkka. 

Her er det førstemann 
til mølla som gjelder! 

  Utekontakten vil være tilgjengelige hele sommeren.

 Tirsdag Torsdag

Uke 29 14/07 - 
minigolf 
kl. 15 til 18

16/07 - 
kino 
kl. 18 til 19

Uke 30 21/07 - 
fotballturnering
kl. 15 til 18

23/07 - 
FIFA-
turnering 
kl. 15 til 18

UKE 9-14 år 9-18 år 14-25 år

26 Dragen
(eget program)

STENGT X-Ray UKH
(eget program)

27 Dragen
(eget program)

STENGT X-Ray UKH
(eget program)

28 Dragen
(eget program)

STENGT X-Ray UKH
(eget program)

29 Dragen
- Kinsbakken

STENGT X-Ray UKH
(eget program)

30 STENGT Sinsen KH
(eget program)

X-Ray UKH
- Kinsbakken

31 STENGT Sinsen KH
(eget program)

X-Ray UKH
(eget program)

32 STENGT Sinsen KH
(eget program)

X-Ray UKH
(eget program)

33 STENGT Sinsen KH
(eget program)

X-Ray UKH
(eget program)

Ukesprogram sommeren 2020

Grunnet situasjonen vi er i kan endringer og avlysninger skje. 
Uavhengig av hvilken fritidsklubb du benytter deg av kan du også dra på og delta i 
aktiviteter ved de andre fritidsklubbene! 



Utfluktsturene har 
egne påmeldingslister! 

Disse finner du på 
Dragen fritidsklubb!

Uke Mandag 
11:30-17:00

Tirsdag 
11:30-17:00

Onsdag 
10:30-18:00

Torsdag 
11:30-17:00

Fredag 
11:30-17:00

26 tema-
Eksperimenter

Eksperimenter 
Åpent hus 
Bli kjent leker 
Grilling

Eksperimenter 
Åpent hus 
Sykkeltur 
Aktiviteter i 
bakgården

Skarnes lekeland 
Ta med badetøy, 
matpakke og 
drikke! 

Oppmøte 10:30

Eksperimenter 
Åpent hus 
Sykkeltur 
Aktiviteter i 
bakgården

Eksperimenter 
Åpent hus 
Teknisk museum 
og badetur på 
frysja

27 tema-
Grafittikunst

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Sykkeltur

Drammensbadet 
Ta med badetøy, 
matpakke og 
drikke!

 Oppmøte 10:30

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Sykkeltur

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

28 tema - 
Sport

Sportsaktiviteter 
EKT- ridesenter 
og aktiviteter på 
Ekeberg 
Aktiviteter i 
bakgården

Sportsaktiviteter 
Sykkeltur 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

Tusenfryd 
Ta med 
matpakke og 
drikke!

Oppmøte 10:30

Sportsaktiviteter 
Sykkeltur 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

Sportsaktivite-
ter Sommerav-
slutning Som-
merløpet
Grilling

29 - 
Kinsbakken

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern 
Se egen 
påmelding! 

Oppmøte 11:00

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern

Tilbake ca. 
15/16:00

STENGT! Åpent 
hus på Sinsen 
kulturhus i uke 
30-33

Program Dragen fritidsklubb



Husk å fylle ut
påmeldingskjema

for sommerferietilbud
 og lever den til 

Dragen!

Uke Mandag 
11:30-17:00

Tirsdag 
11:30-17:00

Onsdag 
10:30-18:00

Torsdag 
11:30-17:00

Fredag 
11:30-17:00

26 tema-
Eksperimenter

Eksperimenter 
Åpent hus 
Bli kjent leker 
Grilling

Eksperimenter 
Åpent hus 
Sykkeltur 
Aktiviteter i 
bakgården

Skarnes lekeland 
Ta med badetøy, 
matpakke og 
drikke! 

Oppmøte 10:30

Eksperimenter 
Åpent hus 
Sykkeltur 
Aktiviteter i 
bakgården

Eksperimenter 
Åpent hus 
Teknisk museum 
og badetur på 
frysja

27 tema-
Grafittikunst

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Sykkeltur

Drammensbadet 
Ta med badetøy, 
matpakke og 
drikke!

 Oppmøte 10:30

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Sykkeltur

Graffiti-kunst 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

28 tema - 
Sport

Sportsaktiviteter 
EKT- ridesenter 
og aktiviteter på 
Ekeberg 
Aktiviteter i 
bakgården

Sportsaktiviteter 
Sykkeltur 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

Tusenfryd 
Ta med 
matpakke og 
drikke!

Oppmøte 10:30

Sportsaktiviteter 
Sykkeltur 
Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården

Sportsaktivite-
ter Sommerav-
slutning Som-
merløpet
Grilling

29 - 
Kinsbakken

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern 
Se egen 
påmelding! 

Oppmøte 11:00

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern

Overnattingstur 
til Kinsbakken, 
Stavern

Tilbake ca. 
15/16:00

STENGT! Åpent 
hus på Sinsen 
kulturhus i uke 
30-33

Program Dragen fritidsklubb



Utfluktsturene har 
egne påmeldingslister! 

Disse finner du på 
Sinsen Kulturhus!

Uke Mandag 
11:30-17:00

Tirsdag 
10:30-18:00

Onsdag 
11:30-17:00

Torsdag 
10:30-18:00

Fredag 
11:30-17:00

30 tema-
Fysisk 
aktivitet og 
musikk

Åpent hus 
Bli kjent leker 
Aktiviteter i 
bakgården 
Trening

Junior: 4-7 trinn 
Tusenfryd
Ta med 
matpakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus
Aktiviteter i 
bakgården 
Trening

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Tusenfryd
Ta med matpakke og 
drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Studio/musikk 
workshop

31 tema-
Jump it 

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården
Gruppe 
aktiviteter

Junior: 4-7 trinn
Rush
Ta med 
matpakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Hoppe 
konkurranse

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Rush
Ta med matpakke og 
drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Gruppe 
aktiviteter

32 tema - 
Hobby

Åpent hus
Aktiviteter i 
bakgården
Gruppe 
aktiviteter

Junior: 4-7 trinn 
Bjørneparken 
Ta med 
matpakke og drikke 

Oppmøte 08:45

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Gruppe 
aktiviteter

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Gokart
Ta med matpakke og 
drikke 

Oppmøte 10:30

Sportsaktivite-
ter 
Sommeravslut-
ning 
Sommerløpet
Grilling

33 - 
Vann

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården
Gruppe 
aktiviteter

Junior: 4-7 trinn 
Drammensbadet 
Ta med badetøy, 
matpakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Vannkrig

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Drammensbadet
Ta med badetøy, mat-
pakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Skumparty
Ta med 
badetøy og 
skift!  
Aktiviteter i 
bakgården 
Ulike 
konkurranser

Program Sinsen kulturhus



Husk å fylle ut
påmeldingskjema

for sommerferietilbud
og lever den til 

Sinsen KH!

Uke Mandag 
11:30-17:00

Tirsdag 
10:30-18:00

Onsdag 
11:30-17:00

Torsdag 
10:30-18:00

Fredag 
11:30-17:00

30 tema-
Fysisk 
aktivitet og 
musikk

Åpent hus 
Bli kjent leker 
Aktiviteter i 
bakgården 
Trening

Junior: 4-7 trinn 
Tusenfryd
Ta med 
matpakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus
Aktiviteter i 
bakgården 
Trening

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Tusenfryd
Ta med matpakke og 
drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Studio/musikk 
workshop

31 tema-
Jump it 

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården
Gruppe 
aktiviteter

Junior: 4-7 trinn
Rush
Ta med 
matpakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Hoppe 
konkurranse

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Rush
Ta med matpakke og 
drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Gruppe 
aktiviteter

32 tema - 
Hobby

Åpent hus
Aktiviteter i 
bakgården
Gruppe 
aktiviteter

Junior: 4-7 trinn 
Bjørneparken 
Ta med 
matpakke og drikke 

Oppmøte 08:45

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Gruppe 
aktiviteter

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Gokart
Ta med matpakke og 
drikke 

Oppmøte 10:30

Sportsaktivite-
ter 
Sommeravslut-
ning 
Sommerløpet
Grilling

33 - 
Vann

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården
Gruppe 
aktiviteter

Junior: 4-7 trinn 
Drammensbadet 
Ta med badetøy, 
matpakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Åpent hus 
Aktiviteter i 
bakgården 
Vannkrig

Ungdom: 
8 trinn - 3vgs
Drammensbadet
Ta med badetøy, mat-
pakke og drikke 

Oppmøte 10:30

Skumparty
Ta med 
badetøy og 
skift!  
Aktiviteter i 
bakgården 
Ulike 
konkurranser

Program Sinsen kulturhus



Utfluktsturene har 
egne påmeldingslister! 

Disse finner du på 
X-Ray ungdomskulturhus!

Program X-Ray ungdomskulturhus

Uke Mandag 
10:30-20:00

Tirsdag 
10:30-20:30

Onsdag 
10:30-20:30

Torsdag 
10:30-20:30

Fredag 
10:30-20:30

26 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Kino
27 Danseworkshop

17.00 - 19.00
Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Go-kart

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

28 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Bø sommerland
Husk badetøy, 
matpakke og 
drikke!
Oppmøte 08.30

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

29 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

30 Kinsbakken
Oppmøte kl 
12.00

Kinsbakken Kinsbakken Kinsbakken Kinsbakken
Retur 15.30

31 DJ workshop DJ workshop DJ workshop DJ workshop DJ workshop

Kino
32 Danseworkshop

17.00 - 19.00
Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

33 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00



Husk å fylle ut
påmeldingskjema

for sommerferietilbud
og lever den til 

X-Ray UKH!

Program X-Ray ungdomskulturhus

Uke Mandag 
10:30-20:00

Tirsdag 
10:30-20:30

Onsdag 
10:30-20:30

Torsdag 
10:30-20:30

Fredag 
10:30-20:30

26 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Kino
27 Danseworkshop

17.00 - 19.00
Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Go-kart

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

28 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Bø sommerland
Husk badetøy, 
matpakke og 
drikke!
Oppmøte 08.30

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

29 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

30 Kinsbakken
Oppmøte kl 
12.00

Kinsbakken Kinsbakken Kinsbakken Kinsbakken
Retur 15.30

31 DJ workshop DJ workshop DJ workshop DJ workshop DJ workshop

Kino
32 Danseworkshop

17.00 - 19.00
Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

33 Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00

Danseworkshop
17.00 - 19.00



Oppmøte på Dragen
   Mandag 13. juli kl. 

 11:00. Det er plass til 6 
gutter og 6 jenter (Tot. 
12). Vi er tilbake i Oslo 

   torsdag 16. juli ca.  
klokken 16:00

Oppmøte på X-Ray
   Mandag 20. juli kl. 

 12:00.  Vi er tilbake i 
Oslo fredag 24. juli ca.  

klokken 17:00

Til foreldre/foresatte som har barn/ungdom 
som skal til Kinsbakken

Kinsbakken er en overnattingstur ved Stavern

Telefon til Kinsbakken: 33 19 58 44
Dragens mobil: 918 07 043

Maks KR. 200,- i lommepenger.

Fristen for å levere påmelding til Kinsbakken er senest mandag 06. juli kl. 
18:00.

Ta med: ute- og inneklær + skift, badetøy, regntøy,
 varm ytterjakke,2 håndklær, såpe, tannbørste, 
tannkrem, solkrem, joggesko og sandaler.

Husk å ta med: pute- og dynetrekk + laken. 
Vi har noen par støvler og regntøy som vi tar med. 
Barna må selv vite hva de har med av klær og utstyr.

Kinsbakken ligger ca. 6 km fra Stavern og ca. 5 min med båt fra Nevlung-
havn. Vi leier et stort hus som ligger ved sjøen med sengeplass til ca. 30 
personer.

Vi har motorbåt, små robåter og båtkyndig personale som kjenner 
skjærgården i området. Vi fisker krabber og annet rart som biter på 
kroken, griller, bader, spiller spill og leker. Vi har vannski, romperister, 
snorkler og uteleker. Lederne fra Dragen har godkjente livredningskurs og 
førstehjelp. Vi legger stor vekt på sikkerhet og ingen får være i båt eller 
ved vannkanten uten redningsvest og voksne tilstede.

Pga. av Covid-19 så kommer vi til å ta med bare 12 barn og ungdom 
istedenfor 24. Alle sover i sin egen seng med 2 meters avstand til 
hverandre og blir delt opp i grupper på 3 stk. i hvert rom. Det kan hende 
vi åpner opp for flere plasser hvis det kommer nye retningslinjer.

NB: Det er en stor fordel for oss om barna er med og pakker sekken sin. 
Vi opplever hvert år at det er flere som ikke vet hva de har med seg og da 
er det ikke sikkert at alle klærne blir med hjem igjen.



Påmelding til Kinsbakken

- SKRIV MED STORE BOKSTAVER-

FULLT NAVN:
FØDSELSDATO: 
ADRESSE:
FORESATTES NAVN: 
Mobil nummer Foresatte: 
Mobil nummer Barn: 
KAN SVØMME:                                MER ENN 50 M:
Medisiner/allergier eller andre viktige opplysninger:

Kryss av for hvem du vil reise med:

X-ray UKH: _________  Dragen fritidsklubb: _________

Jeg tillater med dette at mitt barn kan delta på Kinsbakken.

Dato / signatur av foresatte: __________________________________________________



Påmelding til Sommerferietilbud

- SKRIV MED STORE BOKSTAVER-

FULLT NAVN:
FØDSELSDATO: 
ADRESSE:
FORESATTES NAVN: 
Mobil nummer Foresatte: 
Mobil nummer Barn: 
KAN SVØMME:                                MER ENN 50 M:
Medisiner/allergier eller andre viktige opplysninger:

Jeg tillater med dette at mitt barn kan delta på ferietilbud i regi av 
ungløkka. 

Dato / signatur av foresatte: __________________________________________________

Husk å fylle inn dette skjemaet og lever til en av fritidsklubbene 
dersom du ønsker å være med oss i sommer!



Samtykke til film og fotografering

Godkjent bilde   / video :

Promotering og dokumentasjon. Viser hvor gøy vi har det :-)

Hvor skal bilde/video publiseres: Publiseres på Facebook , Youtube, 
Tiktok og Instagram profilen til @Unglokka og/eller i 
informasjonsbrosjyrer om fritidstilbud i bydel Grünerløkka.

 Jeg gir samtykke til at Bydel Grünerløkka kan bruke bilde/ 
 video av meg til beskrevet formål.

Du har til enhver tid rett til innsyn i materialet som er samlet inn, og har 
rett til å trekke tilbake samtykke. Vi gjør oppmerksom på at dersom sam-
tykke trekkes tilbake etter offentliggjøring, vil materialet bli fjernet, men 
kan allikevel ha blitt sett av flere før det fjernes.

 Jeg er kjent med at samtykke når som helst kan trekkes  
 tilbake.

Navn: _________________________________________

E-post: _________________________________________

Telefon: _________________________________________

Dato og sted: _________________________________________

Signatur: ________________________________________



Retningslinjer for samtykke (film/foto)

Hva er et samtykke? 
Etter nytt regelverk (GDPR) må samtykke være informert, frivillig, spe-
sifikt og uttrykkelig for at det skal være gyldig. I følge Datatilsynet og 
Byrådsavdeling for Finans innebærer dette at:

 Personen skal være informert om hvilket formål bilde/video skal  
 brukes til og i hvilken kanal. Vedkommende må også være infor 
 mert om at samtykke kan trekkes tilbake og hvem som er behand 
 lingsansvarlig.

 Samtykke skal være uttrykkelig, som betyr at det må gjøres en  
 aktiv handling for å gi samtykke. I skjemaet må personen «huke  
 av» og signere på at de har forstått hva de samtykker til. 
 Samtykke skal gis skriftlig, elektronisk eller på papir.

 Med spesifikt menes det at samtykke skal gis til spesifikke formål,  
 og et generelt samtykke er ikke gyldig. Formålet skal spesifiseres  
 tydelig i samtykkeskjema.

 Med frivillig er det et klart krav om at det må være mulig å ikke 
 gi samtykke. For eksempel skal ikke barn hindres i å være med 
 på aktiviteter, selv om foreldre ikke samtykker til at det blir tatt  
 bilde.

Situasjonsbilder
Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de som er 
avbildet så lenge det ikke er av en krenkende karakter. Dette er 
bilder/video der det er situasjonen eller aktiviteten som er 
hovedinnholdet. Dette kan eksempelvis være bilder av forsamlinger, 
fra et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller andre hendelser som har 
allmenn interesse.


