SAMTYCKE
TILL ATT BARNETS BILDKONSTARBETE PUBLICERAS OCH SPARAS I ARKIVET
Ert barn/barnet vars vårdnadshavare ni är har gjort ett bildkonstarbete i samband med det landsomfattande
projektet Mitt Ateneum arrangerat av Konstmuseet Ateneum. I varje klass som deltar i projektet kommer en
teckning att lottas ut för att ingå i verket Min Plats som publiceras på webben. Upphovsmannens namn
kommer inte att nämnas i samband med de enskilda teckningarna. I samband med teckningssamlingen bör det
framgå från vilka skolor och orter teckningarna kommer. Ert barn/barnet vars vårdnadshavare ni är hör till
dem som gjort en av de utlottade teckningarna. Avsikten är att alla teckningar som skickas till det digitala
bildverket Min Plats ska sparas i barnens och de ungas arkiv hos Stiftelsen för Konstcentrum för barn och unga.
De bilder som finns i arkivet används och publiceras inte i några andra sammanhang än i det ovan nämnda
verket Min Plats. Uppgifter om verkets upphovsman sparas i anslutning till bilden i arkivet. Teckningarna och
uppgifterna är endast tillgängliga för forskare med tillstånd av Stiftelsen för Konstcentrum för barn och unga.
Forskare använder bilderna anonymt.

Genom att underteckna detta papper ger ni ert godkännande till att
1) teckningen publiceras som en del av verket Min Plats på webbplatsen:
https://www.artcentre.fi/arkisto
2) en bild av teckningen sparas tillsammans med upphovsmannauppgifter i Lasten ja nuorten
taidekeskuksen säätiös arkiv.
Uppgifter om upphovsmannen:
Namn:
Födelseår:
Boendekommun:
Skola:
Klass:
Underskrifter:

Vårdnadshavare

Barnet som gjort teckningen

Mitt Ateneum
Mitt Ateneum är ett utvecklingsprojekt med distansträffar för klasserna 5 och 6 i grundskolan. Undervisningsoch kulturministeriet finansierar projektet som genomförs år 2021–2022. Det landsomfattande projektet
erbjuder bakgrundsmaterial och distansträffar för 400 skolklasser. Programmet Mitt Ateneum fokuserar på
interaktion och elevernas delaktighet samt på sektorsövergripande inlärning.
Barnens och de ungas konstarkiv
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö är en organisation finansierad av Undervisnings- och kulturministeriet
med landsomfattande verksamhet inom konstfostran och kulturellt ungdomsarbete. En av stiftelsens uppgifter
är att spara inhemsk och internationell konst av barn och ungdom för forsknings-, undervisnings och
utställningsändamål. I stiftelsens arkiv för internationell konst av barn och ungdom finns ca 110 000 verk plus
övrigt material.
Integritetspolicy
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiös integritetspolicy finns på adressen:
https://www.artcentre.fi/wp-content/uploads/Kansainva%CC%88lisen-lasten-ja-nuorten-taiteen-arkistontietosuojaseloste.pdf

