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Instagram är en applikation som finns för både Android och Apple. Applikationen eller Appen 

fungerar så att förskolan skapar ett konto som andra kan följa och se inlägg som publiceras. 

Kontot kan vara offentligt – öppet för alla, eller privat – öppet endast för av kontohavaren 

godkända följare. På ett instagramkonto, eller kanal kan bilder, videor och text delas genom 

inlägg. Text kan endast publiceras med en tillhörande bild. Bilden i sig kan också innehålla text 

men måste då alltid kompletteras med tillhörande text för att inlägget ska vara tillgängligt för alla. 

Inlägg kan förses med så kallad hashtag, som är en sorts "etikett" eller "märkning” som är sökbar 

på nätet. 

Syftet med Instagram i förskolan 
Syftet med Instagram i förskolan är att synliggöra förskolans utbildning och att bidra en utökad 

samverkan mellan förskola och hem samt att berika och inspirera varandra samt stimulera det 

kollegiala lärandet. 

Genom att vårdnadshavare får ta del av vad som händer i förskolans utbildning ges de möjlighet 

att diskutera, ställa frågor och ge återkoppling till förskolans personal och till barnen. I förskolans 

läroplan (Lpfö,18) står det att förskolan ska samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med 

hemmen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Förskolan 

ska tydliggöra utbildningens innehåll för att kunna ge vårdnadshavare möjlighet till delaktighet 

och inflytande. Vi ser bland annat att Instagram är en möjliggörare för detta samarbete.  

Instagram ska fungera som ett komplement och ska inte ersätta övrig information och 

dokumentation.  

Hur vi använder Instagram i förskolan 
När en förskola börjar att använda sig av Instagram diskuteras detta i hela personalgruppen och 

gruppen tar del av rutindokumentet Instagram i Mullsjö kommunala förskolor. Tillgänglig på 

kommunens hemsida. Det förs diskussioner kring användandets syfte, hur användandet ska 

genomföras och vad som är viktigt att tänka på. Kunskap kring IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) är av mindre betydelse för att starta ett Instagram-konto i förskolan. 

1. Varje förskola har ett instagramkonto som förskolans olika avdelningar/skepp turas om 

att använda. 

2. För varje instagramkonto ska en förvaltningsplan tas fram - följ rutindokument Instagram 

i Mullsjö kommunala förskolor.  

3. På varje förskola finns en kontoansvarig, en kontoadministratör och redaktörer. 

Kontoadministratör arbetar bland annat med att hantera följare. Rektor är alltid 

kontoansvarig. Vid ändring av kontoansvarig, inloggningsuppgifter och/eller 
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kontoadministratör ska kommunikationsavdelningen informeras utan dröjsmål. Vid 

ändring av kontoansvarig och/eller kontoadministratör ska ny förvaltningsplan tas fram. 

Redaktör är den personen som gör inlägg. 

4. Förskolans Instagram ska vara ”privat” och kan enbart följas av barnens vårdnadshavare 

och/eller annan ansvarig vuxen samt personal och ledning i Mullsjö kommunala 

förskolor.  

5. Rektor beslutar tillsammans med arbetslagsledare/IKT-ombud vem eller vilka som 

ansvarar för att göra inlägg. Alla som gör inlägg ska följa kommunens Handbok för 

sociala medier. 

6. Det är viktigt att fokusera på utbildningen och att inga personuppgifter publiceras! Vi 

följer dataskyddsförordningen – GDPR. Läs på www.mullsjo.se/gdpr Personuppgifter 

kan vara bilder på ansikten, namn på barn eller vårdnadshavare. Personuppgifter är all 

information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det är inte barnen som 

ska profileras. Det är lärprocesser och förskolans utbildning som ska visas. Med 

anledning av dataskyddsförordningen, sekretess och allmänna handlingar har vi beslutat 

att stänga av möjligheterna för kommentarer i alla inlägg som publiceras.  

Observera att inställningen ”privat” måste göras vid varje publicering då funktionen tyvärr ännu inte 

finns för samtliga inlägg. 

7. Om bilder på barn, känslig information, namn och personuppgifter läggs upp på 

förskolans Instagramkonto kommer dessa inlägg att plockas bort. Om inställningen att 

omöjliggöra kommentarer (”privat”) missas att användas och inläggen får kommentarer 

får dessa inte innehålla: 

• Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar 

• Kränkande uttalande med rasistiska, sexistiska eller homofobiska undertoner 

• Hets mot folkgrupp eller andra trakasserier 

• Olovliga våldsskildringar eller pornografi 

• Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet 

• Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material 

• Svordomar eller obscena ord 

• Kommersiella budskap, reklam eller spam 
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Förskolan förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer och inlägg som bryter mot något 

i ovanstående lista, samt att stänga av/anmäla användare som bryter mot dessa regler. De 

kommentarer och inlägg som strider mot dessa direktiv registreras i förvaltningens 

diarium. 

8. Inläggen ska återspegla utbildningen på förskolan på ett verklighetstroget sätt. Inläggen 

kan innehålla allt ifrån skapande, temaarbete, estetiska alster, barns utforskande med 

mera. Det kan vara vardagliga situationer såväl som planerade aktiviteter. Bilderna ska 

visa olika situationer som utgör förskolans vardag. Texterna är korta och kärnfulla med 

ett vårdat och begripligt språk, se Handbok för sociala medier. Texterna innehåller 

maximalt 80-100 ord. 

9. Eftersom det är lättillgängligt och tidseffektivt att publicera ett inlägg på Instagram kan 

personalen göra barnen delaktiga i processen. Antingen kan en pedagog själv publicera ett 

inlägg eller så kan pedagogen tillsammans med barnen välja en bild och göra barnen 

delaktiga. 

10. Vi publicerar 1–5 inlägg/vecka (obegränsat antal bilder per inlägg).  

11. Publicering sker på valfri tid under dagen. 

12. Efter verksamhetsåret ses följare över. 

13. Vårdnadshavare informeras om instagramkontot under introduktionen till förskolan, vid 

varje terminsstart, på föräldramöte samt via anslag på förskolan. På kommunens hemsida 

ligger förskolans rutindokument Instagram i Mullsjö kommunala förskolor där vårdnadshavare 

kan läsa om hur förskolorna arbetar med instagram. 

Vid synpunkter och klagomål från vårdnadshavare hänvisar vi till kommunens webbplats 

www.mullsjo.se/synpunkter 
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