Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Nye regler om aldersgrenser for visning av film og nye plikter for skoler og
barnehager
Med den nye loven (lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.) følger det
plikter for skolene og barnehagene. Loven ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2014 og vil
sannsynligvis tre i kraft 1. juli 2015. Her følger en oversikt over pliktene som følger etter loven. Dette
får betydning for lærere og foreldre med barn i barnehage og skole.

Nye aldersgrenser
Med den nye loven blir det tydeligere regler om aldersgrenser for visning av film i skolen - både i
skoleklasser, i SFO, barnehager og i andre sammenhenger der det vises film for barn. De nye
aldersgrensene er:







Tillatt for alle
6 år
9 år
12 år
15 år
18 år

Det blir et krav om at aldersgrensene skal følges. Ved forespørsel fra Medietilsynet kan skoler, SFO og
barnehager bli bedt om å dokumentere hvordan aldersgrensene overholdes ved filmvisninger.

Ledsagerregelen
Sammen med aldersgrensene inneholder den nye loven en såkalt ledsagerregel. Det betyr at barn i
følge med foreldre eller andre foresatte, kan se film med ett trinn høyere aldersgrense enn barnets
alder tilsier. Sammen med foresatte kan altså en 12-åring se film med 15-årsgrense, en 6-åring kan se
film med 9-årsgrense og alle barn kan se film med 6-årsgrense ifølge med foresatte.
Aldersgrensen 18 år er imidlertid absolutt.

Praktisering av ledsagerregelen ved visning av film i skolen og på skolekino
Når barn ser film i skolen, på skolekino, kinovisninger for barnehager, i barnehager eller i forbindelse
med SFO, anses barna å se film alene uten foresatte. Som ansatt i skole og barnehage må du derfor
huske på at hovedregelen er at aldersgrensene skal følges. Hvis du likevel ønsker å vise en film med
høyere aldersgrense, må du ha samtykke fra foreldrene.
Blir samtykke blir gitt, vil du opptre på vegne av foreldrene som ledsager for barnet. Husk å gi god
informasjon til foreldrene om filmen, slik at de har et godt grunnlag for å eventuelt kunne gi et
samtykke.

Informasjon om aldersgrenser på filmer
Filmer som tilbys på video, kino, tv og nett (Video on Demand - VOD) skal være merket med
aldersgrense. Informasjon finnes bl.a. på www.filmweb.no og Medietilsynets nettsider

www.medietilsynet.no. Filmer som det er laget studieark til, finner du på siden www.skolekino.no.
Der finner du også informasjon om aldersgrense og hvilken aldersgruppe filmen egner seg for i
undervisningssammenheng.

Filmer med gamle aldersgrenser
Følg aldersgrensene som er oppgitt i filmstudiearkene. Har du spørsmål, ta kontakt med
Medietilsynet eller www.skolekino.no for råd.

Generelt om beskyttelsesloven
Beskyttelsesloven omfatter tilgjengeliggjøring av filmer, tv-programmer og annet audiovisuelt
innhold på norske VOD-tjenester, tv-kanaler, kinoer, andre offentlige visningssteder for film og
programmer, og video (DVD/Blu-ray).

Spørsmål?
Ta kontakt med Medietilsynet på e-post: beskyttelsesloven@medietilsynet.no
Telefon 69 30 12 00.

