
Om skolefotografering ved Teie skole 

-noen betraktninger og noen forslag til videre arbeid 

Det eneste argumentet jeg ser for å bruke tid og ressurser på å legge til rette for 

portrettfotografering av 480 elever i skoletiden er det skolehistoriske argumentet. Historie og 

kultur skal vi ta på alvor, og vi må også ta på alvor lover og forskrifter som hører skolen til. 

Litt enkelt sagt så mener rektor at portrettfotografering ikke har noe med skole og opplæring 

å gjøre, og slik jeg vurderer det en gråsone sett opp mot hva mandatet i opplæringsloven gir 

oss rom for i de 190 dagene et skoleår varer.  

Et annet perspektiv som bør belyses er lovverket som omhandler en reklamefri skole. 

Reklamen går ikke dirkete til elevene men til deres foresatte (og nærmeste familie?). Og vi 

legger altså til rette for at elevenes undervisningstid brukes til aktiviteter som det reklameres 

for, kan skape kjøpepress og også kan skape forskjeller.    

Jeg kunne også skrevet mye om hvor ressurskrevende det er for ledelsen ved en stor skole å 

organisere skolefotograferingen i den formen den nå praktiseres. Ressurser og tid vi heller 

kunne brukt til enda bedre forebyggende arbeid for skolemiljøet. Dagene med fotografering 

oppleves heller ikke alltid like gode for alle skolens elever..  

Noen tanker om hvordan det kan se ut videre:  

En måte å møte det skolehistoriske på er å ta et klassebilde av alle 1.klassingene ved oppstart 

og av 7.klassingene ved avslutning, og at skolen betaler slik at alle får et klassebilde hver 

gratis. Dette vil slik rektor vurderer det være god bruk av tildelte midler tildelt 

“gratisprinsippet og gratisaktiviteter”. Også etter intensjonen politikerne la til grunn for 

bevilgningen.      

Portrettfotografering av barna er vel strengt tatt foresattes oppgave..? En mulig måte å løse 

dette på, hvis interessen er der i foreldregruppa, er at FAU/foreldrene kan låne skolens lokaler 

en lørdag eller på ettermiddagstid for å gjennomføre portrettfoto for de som ønsker det.  

Siden skolen har stilt lokaler og elever til disposisjon for at skolefotografen skal tjene penger 

(mulig en litt tabloid uttalelse), så har skolen fått skolekatalog (digital og i papir) kostnadsfritt 

av fotografen. En oversikt over skolens elever er innimellom nyttig for skolens ansatte. 

Rektor mener at dette vil være en fin oppgave å gi noen av skolens elever/klasser ansvaret for 

å lage en slik oversikt/skolekatalog. Oppgaven vil kunne være både lærerik og også godt i 

samsvar med gjeldende læreplaner.  
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