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Reykjavík 16. apríl 2018 

 
Leyfi fyrir þátttöku í þróunarverkefni 
 

Til foreldra barna í ____bekk í _________________skóla í sveitarfélaginu ____________. 

 

Tveir kennarar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þær Kristín Norðdahl og Edda E. 
Magnúsdóttir taka þátt í Evrópska þróunarverkefninu vidubiology EU Erasmus+ project 
(VG-IN-BE-17-24-035611). Verkefnið felst í að þróa kennslu þar sem nemendur prófa að 
taka myndir og gera myndbönd í þeim tilgangi að læra um ákveðin viðfangsefni í líffræði.  
 

Hér með er leitað eftir skriflegu leyfi þínu fyrir því að barnið þitt taki þátt í þessu verkefni og 
að birta megi myndefni sem verður til í verkefninu þar sem gæti sést í barnið eða heyrst í 
því. 

Þessar myndir og myndbönd yrðu notuð á eftirfarandi hátt: 

• Birt á vefsíðu verkefnisins: http://vidubiology.eu   

• Birt á YouTube rás verkefnisins 
• Kynnt á öðrum vefsíðum sem tengjast náttúrufræðinámi og kennslu 

• Í kynningu á verkefninu á ráðstefnum og fundum 

• Sem hluti af kennsluleiðbeiningum fyrir kennara 

Tryggt verður að engar persónulegar upplýsingar um nemendur komi fram á myndböndum 
eða annarri kynningu á vidubiology verkefninu. Efnið sem verður framleitt verður eingöngu 
notað til að kynna verkefnið fyrir öðrum kennurum og nemendum en er ekki ætlað til sölu 
eða í öðrum markaðslegum tilgangi. Í verkefninu munum við fylgja bæði innlendum og 
evrópskum lögum varðandi höfundarétt og takmarkanir svo og leiðbeiningum 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um þróunarverkefni í kennslufræðilegum 
tilgangi. Engin tíma- né landfræðileg takmörkun er á dreifingu þessa efnis. Þátttakendur 
undir 17 ára aldri verða að hafa skriflegt leyfi foreldra til að geta tekið þátt í verkefninu.  

Hér má sjá upplýsingar um verkefnið vidubiology sem eru aðgengilegar á netinu: 

•             http://vidubiology.eu   

•             https://facebook.com/viduBiology   

•   https://flickr.com/photos/vidubiology/  
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Við óskum hér með eftir leyfi þínu fyrir eftirfarandi: 

� að barnið mitt taki þátt í vidubiology þróunarvekefninu. 

� birtingu mynda og/eða myndbanda af vinnu við vidubiology verkefnið þar sem barnið 
mitt sést á mynd. 

� birtingu mynda og/eða myndbanda þar sem heyrist í barninu mínu.  
 
 
 

Nafn foreldris / forráðamanns (vinsamlegast skrifið með prentstöfum)  
 
   
___________________________________________ 
 
 
Undirskrift foreldris / forráðamanns:  
 
   
___________________________________________ 
 
 
 
Með bestu kveðjum og von um góðar viðtökur, 

 
Kristín Norðdahl (knord@hi.is) og Edda E. Magnúsdóttir (eddaem@hi.is) 
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Reykjavík 16. apríl 2018 

 
Samþykki fyrir þátttöku í þróunarverkefni 
 

Kæri kennari 

 

Tveir kennarar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þær Kristín Norðdahl og Edda E. 
Magnúsdóttir taka þátt í Evrópska þróunarverkefninu vidubiology EU Erasmus+ project 
(VG-IN-BE-17-24-035611). Verkefnið felst í að þróa kennslu þar sem nemendur prófa að 
taka myndir og gera myndbönd í þeim tilgangi að læra um ákveðin viðfangsefni í líffræði.  
 

Við óskum eftir skriflegu samþykki þínu fyrir því að taka þátt í þessu verkefni og að birta 
megi myndefni sem verður til í verkefninu þar sem þú gætir sést eða heyrst í þér. 

Þessar myndir og myndbönd yrðu notuð á eftirfarandi hátt: 
• Birt á vefsíðu verkefnisins: http://vidubiology.eu   

• Birt á YouTube rás verkefnisins 

• Kynnt á öðrum vefsíðum sem tengjast náttúrufræðinámi og kennslu 
• Í kynningu á verkefninu á ráðstefnum og fundum 

• Sem hluti af kennsluleiðbeiningum fyrir kennara 

Tryggt verður að engar persónulegar upplýsingar um nemendur komi fram á myndböndum 
eða annarri kynningu á vidubiology verkefninu. Efnið sem verður framleitt verður eingöngu 
notað til að kynna verkefnið fyrir öðrum kennurum og nemendum en er ekki ætlað til sölu 
eða í öðrum markaðslegum tilgangi. Í verkefninu munum við fylgja bæði innlendum og 
evrópskum lögum varðandi höfundarétt og takmarkanir svo og leiðbeiningum 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um þróunarverkefni í kennslufræðilegum 
tilgangi. Engin tíma- né landfræðileg takmörkun er á dreifingu þessa efnis. Þátttakendur 
undir 17 ára aldri verða að hafa skriflegt leyfi foreldra til að geta tekið þátt í verkefninu.  

Hér má sjá upplýsingar um verkefnið vidubiology sem eru aðgengilegar á netinu: 

•             http://vidubiology.eu   
•             https://facebook.com/viduBiology   

•   https://flickr.com/photos/vidubiology/  
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Við óskum hér með eftir samþykki þínu fyrir eftirfarandi: 

� að taka þátt í vidubiology verkefninu. 

� birtingu mynda og eða myndbanda af vinnu við vidubiolgoy verkefnið þar sem ég sést 

á mynd.  

� birtingu á myndböndum þar sem heyrist í mér.  

 

Dagsetning: __________________________________ 

 

Nafn skóla: 

_____________________________________________ 

 

Nafn kennara (vinsamlega skrifaðu með prentstöfum):   

_____________________________________________ 

 

Undirskrift kennara:    

___________________________________________ 

 

 

 

 

Með bestu kveðjum og von um góðar viðtökur, 

Kristín Norðdahl og Edda E. Magnúsdóttir 
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Reykjavík 16. apríl 2018 

 
Samþykki fyrir þátttöku í þróunarverkefni 
 

Kæri nemandi 

 

Tveir kennarar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þær Kristín Norðdahl og Edda E. 
Magnúsdóttir taka þátt í Evrópska þróunarverkefninu vidubiology EU Erasmus+ project 
(VG-IN-BE-17-24-035611). Verkefnið felst í að þróa kennslu þar sem nemendur prófa að 
taka myndir og gera myndbönd í þeim tilgangi að læra um ákveðin viðfangsefni í líffræði.  
 

Við óskum eftir skriflegu samþykki þínu fyrir því að taka þátt í þessu verkefni og að birta 
megi myndefni sem verður til í verkefninu þar sem þú gætir sést eða heyrst í þér. 

Þessar myndir og myndbönd yrðu notuð á eftirfarandi hátt: 
• Birt á vefsíðu verkefnisins: http://vidubiology.eu   

• Birt á YouTube rás verkefnisins 

• Kynnt á öðrum vefsíðum sem tengjast náttúrufræðinámi og kennslu 

• Í kynningu á verkefninu á ráðstefnum og fundum 
• Sem hluti af kennsluleiðbeiningum fyrir kennara 

Tryggt verður að engar persónulegar upplýsingar um nemendur komi fram á myndböndum 
eða annarri kynningu á vidubiology verkefninu. Efnið sem verður framleitt verður eingöngu 
notað til að kynna verkefnið fyrir öðrum kennurum og nemendum en er ekki ætlað til sölu 
eða í öðrum markaðslegum tilgangi. Í verkefninu munum við fylgja bæði innlendum og 
evrópskum lögum varðandi höfundarétt og takmarkanir svo og leiðbeiningum 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um þróunarverkefni í kennslufræðilegum 
tilgangi. Engin tíma- né landfræðileg takmörkun er á dreifingu þessa efnis. Þátttakendur 
undir 17 ára aldri verða að hafa skriflegt leyfi foreldra til að geta tekið þátt í verkefninu.  

Hér má sjá upplýsingar um verkefnið vidubiology sem eru aðgengilegar á netinu: 

•             http://vidubiology.eu   

•             https://facebook.com/viduBiology   
•   https://flickr.com/photos/vidubiology/  
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Við óskum hér með eftir samþykki þínu fyrir eftirtöldu (vinsamlegast merktu við það 

sem þú ert sátt/sáttur við): 

� Ég samþykki að taka þátt í vidubiology verkefninu. 

� Ég samþykki birtingu mynda og eða myndbanda af vinnu við vidubiolgoy verkefnið 

þar sem ég sést á mynd.  

� Ég samþykki birtingu á myndböndum þar sem heyrist í mér.  

 

Dagsetning: __________________________________ 

 

Nafn nemenda (vinsamlega skrifaðu með prentstöfum)   

_____________________________________ 

 

Aldur nemanda_________________ 

 

 

Undirskrift nemanda:    

___________________________________________ 

 

 

 

 

Með bestu kveðjum og von um góðar viðtökur, 

Kristín Norðdahl og Edda E. Magnúsdóttir 
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Reykjavík 16. apríl 2018 

 
Samþykki fyrir þátttöku í þróunarverkefni 
 

Kæri skólastjóri 

Tveir kennarar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þær Kristín Norðdahl og Edda E. 
Magnúsdóttir taka þátt í Evrópska þróunarverkefninu vidubiology EU Erasmus+ project 
(VG-IN-BE-17-24-035611). Verkefnið felst í að þróa kennslu þar sem nemendur prófa að 
taka myndir og gera myndbönd í þeim tilgangi að læra um ákveðin viðfangsefni í líffræði.  
 

Við óskum eftir skriflegu samþykki þínu fyrir því skólinn taki þátt í þessu verkefni og að 
birta megi myndefni sem verður til í verkefninu þar sem nemendur og/eða kennarar gætu 
sést eða heyrst í þeim. 

Þessar myndir og myndbönd yrðu notuð á eftirfarandi hátt: 

• Birt á vefsíðu verkefnisins: http://vidubiology.eu   
• Birt á YouTube rás verkefnisins 

• Kynnt á öðrum vefsíðum sem tengjast náttúrufræðinámi og kennslu 

• Í kynningu á verkefninu á ráðstefnum og fundum 
• Sem hluti af kennsluleiðbeiningum fyrir kennara 

Tryggt verður að engar persónulegar upplýsingar um nemendur komi fram á myndböndum 
eða annarri kynningu á vidubiology verkefninu. Efnið sem verður framleitt verður eingöngu 
notað til að kynna verkefnið fyrir öðrum kennurum og nemendum en er ekki ætlað til sölu 
eða í öðrum markaðslegum tilgangi. Í verkefninu munum við fylgja bæði innlendum og 
evrópskum lögum varðandi höfundarétt og takmarkanir svo og leiðbeiningum 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um þróunarverkefni í kennslufræðilegum 
tilgangi. Engin tíma- né landfræðileg takmörkun er á dreifingu þessa efnis. Þátttakendur 
undir 17 ára aldri verða að hafa skriflegt leyfi foreldra til að geta tekið þátt í verkefninu.  

Hér má sjá upplýsingar um verkefnið vidubiology sem eru aðgengilegar á netinu: 

•             http://vidubiology.eu   

•             https://facebook.com/viduBiology   

•   https://flickr.com/photos/vidubiology/  
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Við óskum hér með eftir samþykki þínu fyrir eftirfarandi: 

� að skólinn taki þátt í vidubiology verkefninu. 

� birtingu mynda og eða myndbanda af vinnu við vidubiolgoy verkefnið þar sem 

nemendur og/eða kennarar sjást á mynd.  

� birtingu á myndböndum þar sem heyrist í nemendum og/eða kennurum.  

 

Dagsetning: __________________________________ 

 

Nafn skóla: 

_____________________________________________ 

 

Nafn skólastjóra (vinsamlega skrifaðu með prentstöfum):   

_____________________________________________ 

 

Undirskrift skólastjóra:    

___________________________________________ 

 

 

 

 

Með bestu kveðjum og von um góðar viðtökur, 

Kristín Norðdahl og Edda E. Magnúsdóttir 

 

 

 


