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Bästa arrangör av fotografering, 
 
enligt en utredning som Taloustutkimus Oy gjorde våren 2021 anser 82 % av föräldrar att skolan och 
daghemmet ska organisera ett fotograferingstillfälle och endast 7 % är av annan åsikt. 
 

 
 
Fotoaffärer som hör till Suomen koulukuvausliitto har förbundit sig till anvisningar och 
rekommendationer gällande organisering av fotograferingstillfällen. Med hjälp av anvisningarna 
och rekommendationerna kan ett tryggt fotograferingstillfälle organiseras för barn, studerande 
och personal vid skolor och enheter för småbarnspedagogik också under coronapandemin. 
Förra läsåret rapporterades inga smittofall vid fotograferingstillfällen. Alla våra 
fotograferingstjänster står till ert förfogande och man kan tryggt komma för att fotograferas.  
  
Suomen koulukuvausliitto-förbundets anvisningar för undantagsförhållanden som har orsakats 
av coronapandemin:  

 Vi iakttar de allmänna anvisningarna och följer proaktivt epidemiläget. 
 Fotograferingarna ordnas i salar eller andra tillräckligt stora utrymmen. 
 Endast en klass/grupp i taget kommer till fotograferingsplatsen. Grupper varken 

blandas eller kombineras. 
 Utgångspunkten är att klassers grupp- och kompisfoton kan tas som normalt.  
 Man kan komma överens med fotoaffären om att ersätta den traditionella 

gruppfotograferingen med ett gruppfoto som skapas genom att sätta ihop 
individuella porträtt. 

 Fotografen är noggrann med handhygienen och säkerhetsavstånden och har 
ingen fysisk kontakt med dem som fotograferas. 

 Fotografen undviker resor till riskländer enligt Utrikesministeriets anvisningar. 
 Fotografen använder munskydd på begäran eller om det getts en allmän 

rekommendation om det. 
 Fotografen undviker att gå in i lärarrummet eller i andra lokaler i skolan eller på 

enheten för småbarnspedagogik. 
 Personer med symtom på sjukdom deltar inte i fotograferingen. 
 Alla tvättar händerna med tvål innan de kommer till fotograferingen, och 

fotografen har med sig handdesinfektionsmedel. 
 Om det är möjligt, går alla in i rummet där fotograferingen ordnas genom en dörr 

och ut genom en annan. 
 Man ser till att tillräckliga säkerhetsavstånd hålls i köerna. 

 
Om ni önskar få mer information eller göra ändringar gällande er fotografering, kontakta den 
fotoaffär som sköter fotograferingen så snabbt som möjligt. 
 
Ha ett gott läsår! 
Suomen koulukuvausliitto 


