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Förslag	  för	  att	  Föräldaföreningen	  Granås	  blir	  medlemmar	  i	  Facebook	  
	  
För	  att	  göra	  Föräldraföreningen	  Granås	  (FFG)	  mer	  interaktiv	  och	  få	  fler	  föräldrar	  
engagerade	  föreslås	  att	  FFG	  skapar	  en	  sida	  på	  Facebook.	  Dock	  kommer	  detta	  inte	  
att	  ersätta	  FFG´s	  hemsida	  då	  det	  inte	  går	  att	  förutsätta	  att	  alla	  föräldrar	  har/vill	  
ha	  tillgång	  till	  Facebook.	  Det	  vill	  säga	  att	  hemsidan	  är	  fortfarande	  den	  officiella	  
sidan	  för	  informationsspridning	  och	  Facebook	  sidan	  är	  ett	  komplement	  till	  
hemsidan.	  
	  
1.	  Facebook	  medlemskap	  
	  
Ett	  Facebook	  konto	  upprättas	  och	  typ	  av	  sida	  som	  skapas	  för	  FFG	  är	  en	  
föreningssida	  enligt	  Facebooks	  gällande	  regler	  och	  villkor.	  
	  
Sidan	  administreras	  av	  utpekade	  medlemmar	  ur	  FFG´s	  styrelse.	  
	  
2.	  Interaktivitet	  
	  
Det	  går	  att	  göra	  två	  typer	  av	  sidor;	  stängd	  eller	  öppen.	  
	  
Den	  stängda	  typen	  av	  sidor	  kallas	  för	  grupp	  och	  kräver	  att	  respektive	  Facebook	  
medlem	  som	  vill	  komma	  åt	  sidan	  bjuds	  in	  av	  FFG´s	  administratörer.	  Fördelen	  
med	  detta	  är	  att	  ingen	  annan	  än	  utpekade	  personer	  (föräldrar)	  får	  tillgång	  till	  
sidan.	  Nackdelarna	  är	  att	  administrationen	  av	  sidan	  kommer	  att	  bli	  enorm	  då	  
administratörer	  alltid	  måste	  godkänna	  inlägg	  och	  medlemskap.	  Utöver	  detta	  går	  
det	  inte	  att	  kontrollera	  och	  administrera	  om	  annan	  än	  förälder	  till	  barn	  på	  
Granås,	  tex	  mormor	  eller	  farfar	  vill	  få	  tillgång	  till	  sidan.	  	  
	  
Den	  öppna	  typen	  av	  sida	  är	  en	  föreningssida	  som	  är	  öppen	  för	  alla	  medlemmar	  
på	  Facebook	  som	  ”Gillar”	  sidan.	  På	  detta	  sätt	  har	  man	  en	  lista	  på	  vem	  som	  är	  
delaktiga	  på	  sidan	  men	  bibehåller	  tanken	  med	  att	  alla	  kan	  göra	  inlägg	  och	  
interagera	  med	  varandra.	  
	  
Förslaget	  är	  att	  göra	  en	  öppen	  sida.	  
	  
3.	  Skydd	  och	  begränsningar	  
	  
Eftersom	  det	  eventuellt	  kan	  finnas	  barn	  med	  skyddad	  identitet	  eller	  som	  inte	  har	  
accepterat	  Granåsskolans	  policy	  gällande	  publicering	  av	  foto	  på	  webben,	  
begränsas	  alla	  utom	  administratörer	  till	  att	  publicera	  foto	  på	  sidan.	  	  
	  



Sidans	  administratörer	  får	  inte	  heller	  publicera	  några	  foton	  innehållande	  elever	  
eller	  personal	  på	  skolan	  om	  inte	  föräldrar	  eller	  personal	  uttryckligen	  ber	  FFG	  att	  
göra	  detta.	  	  
	  
Utöver	  enskilda	  elevers	  eller	  personals	  integritet	  på	  internet	  är	  det	  också	  viktigt	  
att	  inte	  publicera	  foto	  utan	  tillstånd	  från	  berörda	  personer	  då	  Facebook	  alltid	  
äger	  rättigheterna	  till	  de	  bilder	  som	  publiceras	  där.	  
	  
Sidan	  är	  skyddad	  med	  Facebooks	  språkfilter	  så	  att	  det	  inte	  ska	  förekomma	  
uttryck	  som	  är	  kränkande	  eller	  dylikt.	  
	  
Sidan	  kommer	  endast	  vara	  tillgänglig	  från	  Sverige.	  
	  
4.	  Ansvar	  
	  
Ansvaret	  för	  sidan	  ligger	  på	  FFG´s	  styrelse	  och	  det	  åligger	  de	  som	  i	  styrelsen	  är	  
utpekade	  sidadministratörer	  att	  dagligen	  kontrollera	  sidans	  innehåll.	  
	  
	  
5.	  Beslut	  
	  
Beslut	  på	  att	  skapa	  en	  öppen	  sida	  i	  Föräldraföreningen	  Granås	  namn	  accepteras.	  
	  
	  
Vargön	  2012-‐08-‐16	  
	  
	  
…………………………………………………………………	  
Fredric	  Nilsson,	  Ordförande	  
	  
	  
…………………………………………………………………	  
Angelica	  Packalén,	  Sekreterare	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


