
Gruppeopdeling 

Humle Bo: er vores opdigtede 

profil, som kun skal bruges til at vi, 

som institution kan være på 

Facebook.  
 

Man skal være venner med denne 
profil for at kunne blive inviteret ind i 

vores forældreintra.  
 

Forældreintra privat 

børnehaven humlebo: 
er en lukket gruppe, kun til 
forældrene. Det er kun personalet, 

der kan lave opslag i denne gruppe. 
Her vil I modtage praktiske 

informationer, som kun vedrører 
forældrene.  

 

Den private børnehaven 

Humlebo: 
Denne gruppe er offentlig og for alle. 

Denne er vores reklamesøjle udadtil, 
derfor er det, at I vigtig hjælper os 

med at invitere folk ind i gruppen og 
dele linket, så vi kan forblive 

eksiterende. Her bliver vores daglige 
aktiviteter lagt op, dog uden 

personbilleder.  
 

VI OVERHOLDER PERSONDATA LOVEN 
DERFOR ER DER INGEN 

PERSONBILLEDER.  

 
 

 

Børnehaven Humlebo  

Teglværksvej 6 

4690 Haslev 

Tlf.nr. 56 31 25 62 

Email: kontor@humleboboernehave.dk  

Børnehaven 
Humlebos 
Facebook  

 

Ønsker du mere information om 
Facebook, kan du henvende dig til et 

af personalerne eller lederen eller læse 
mere på børnehavens hjemmeside. 

 

Vi håber, du har lyst til at blive en 

del af Børnehaven Humlebo og 
være med til at forme børnenes 

børnehave. 



 
 

Hvad kan I som forældre 

gøre for børnehaven 

Humlebo 

 

Da Facebook laver om på deres regler 

ofte, så ville det være en stor hjælp, hvis 
I liker vores opslag, deler vores opslag og 

inviterer folk ind i gruppen.  

Vi skal som private, selv stå for at finde 
børn og den bedste reklame for 

institutionen er jer forældre. SÅ, hvis I er 
glade for Humlebo og gerne vil hjælpe 

med at holde os I live, vil vi være jer dybt 
taknemmelige for at reklamere for os i 

nærmiljøet.  

Husk at børnene skrives sig op via vores 
hjemmeside humlebobørnehave.dk og det 

skal gøres i god tid, da det er først til 
mølle princippet og der er venteliste.  

 

På Google kan I give stjerner, så hvis I 

har lyst må I meget gerne give os 
stjerner og skrive en kommentar. Så nye 

forældre kan se, hvem vi er.  

 

Vi takker på Humlebos vegne.  

 

 

Hvorfor Facebook? 

Facebook er gratis og derfor går der ingen 

midler eller ressourcer fra børnene.  

 

Skal man være på facebook for at gå i 

Humlebo børnehave? 

Nej, det skal man ikke, men vi råder jer til at 

blive medlem af disse grupper, da I ellers misser 

en masse information.  

 

Vi har valgt denne platform for at spare tid og 

ressourcer i det daglige. Derfor vil I få 

informationerne på Facebook, da det ikke er 

tidskrævende i forhold til opslag mange steder.  

 

Hvor får I ellers informationer? 

• I mellemgangen, når i kommer ind.  

• Månedsplaner  

• Nyhedsbreve  

• Opslags væg om sygdomme.  

 

Persondata 

Loven 

 

Der er rigtig meget at holde styr på indenfor 

denne lovgivning.  

Derfor er det besluttet, at vi ikke lægger billeder 

op af børnene. Det er hyggeligt, men billederne 

må maks. lægge 5 år, skal være fjernet, når 

børnene stopper og hvis man, som forældre, 

beder om aktindsigt gælder det også billeder, der 

ligger på nettet.  

 

Dette bliver simpelthen alt for ressourcekrævende 

for institutionen, ressourcer vi ikke har. 

Ønsker I yderligere information omkring dette, så 

følg linket:  

https://www.bdo.dk/da-

dk/services/advisory/persondata 
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