Informasjon til ansatte om video-opptak og samtykkeerklæring
Vi viser til informasjon sendt til barnehagen om de to forskningsprosjektene «Blikk for
barn – kvalitet i barnehage for barn under 3 år» (Searching for qualities) og «Gode
barnehager for barn i Norge» (GoBaN).
For å gjennomføre videofilming er vi avhengige av de ansattes samtykke, og vi håper at
dere er villige til å bidra.
På side 2 i dette skrivet finner du et skjema som må signeres dersom du samtykker i
deltakelse. Dette skjemaet skal leveres tilbake til styrer/leder så snart som mulig, og
helst innen en uke.
Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!
På forhånd tusen takk for at dere vil være med!

Litt om undersøkelsen
I del 1 av undersøkelsen om kvalitet i norske barnehager ønsker vi å se på de ansattes
samhandling med barna. For å kunne vurdere samspillskvalitet og samhandlingsferdigheter til de
voksne, vil vi videofilme to av de voksne på avdelingen (pedagogisk leder og
fagarbeider/assistent) i samspill/samhandling med barna i fem ulike hverdagsaktiviteter;
voksenstyrt aktivitet, frilek, måltid, stell og overgang til ny aktivitet. Der det er muligheter ønsker
vi også å gjøre et opptak i utetiden.
Video-opptakene vil gjøres i løpet av en barnehagedag. Opptakene vil bestå av 5x8 minutter per
voksen. Det vil si at vi filmer de voksne på avdelingen i ca. 8 minutter i hver av de overnevnte
aktivitetene.
Videoinnsamlingen vil bli gjennomført på samme dag som vi også observerer/kartlegger
barnehagen med observasjonsverktøyet ITERS (se eget informasjonsskriv til barnehagen).
Videomaterialet vil bli analysert av forskerne i prosjektet, og det vil ikke være samme person
som filmer i barnehagen som senere skal analysere materialet.
For å kunne bidra til å heve kvaliteten i norske barnehager, jf. Kunnskapsdepartementets ønske,
er det ønskelig at deler av videomaterialet skal kunne benyttes i undervisnings-, forsknings- og
opplæringsformål på en slik måte at det bidrar til å heve kvaliteten i norske barnehager.
Det gjøres oppmerksom på at å delta i undersøkelsen er helt frivillig. Dersom du ønsker å delta
signerer du vedlagte samtykkeerklæring. Signering av samtykkeerklæringen innebærer også
samtykke til oppbevaring av innsamlete opplysninger frem til 2053.
Du kan når som helst trekke deg uten å måtte begrunne hvorfor. Du kan også be om å få
innsamlede opplysninger slettet. Verken det å delta, ikke delta, eller det å trekke seg, vil få
konsekvenser for deg. Dersom du sier ja til å delta, kan samtykket senere trekkes tilbake.
Informasjon om deg (personale og barnehager) som registreres vil kun brukes slik som
beskrevet i formålet med studiene. Alle opplysninger vil bli behandlet og lagret uten navn eller
andre direkte gjenkjennende opplysninger. Det vil benyttes en kode som knyttes til deg. Det er
kun prosjektlederne for de to prosjektene som har adgang til disse kodene og navneliste som kan
spores tilbake til deg og din barnehage.

Alle ansatte i forskningsprosjektene har taushetsplikt, og databasen der opplysninger om
barnehage og ansatte registreres, behandles strengt konfidensielt og ingen opplysninger gis ut til
en tredjepart.
Datatilsynet har gitt konsesjon til prosjektene.

Vil du vite mer om undersøkelsene, eller er det noe du har lyst til å spørre om, ta gjerne kontakt
med oss eller gå inn på våre hjemmesider www.goban.no, og www.searchingforqualities.no.
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Barnehagens navn:

Samtykkeerklæring
Gjelder for ansatte i barnehagen.
Samtykkeerklæringen leveres til styrer i vedlagte konvolutt.
Jeg har fått og lest informasjon om video-filming samt annen informasjon om
prosjektet og samtykker herved til å delta.

Sted og dato:
_______________________, den ____ . ____ 20__

Underskrift (skriv også navnet med blokkbokstaver)

___________________________________________

Jeg reserverer meg mot at videomateriale blir benyttet i opplæringsformål

