
Indberetning af kopier til Copydan Tekst & Node  

Det betyder, at du kan kopiere fra alle typer tekster og noder. Når du  
bruger kopierne i din undervisning, er det vores opgave at sikre, at rettig
hedshaverne bag får kompensation for den brug. 

Hvert skoleår indberetter lærerne på ca. 170 skoler og uddannelses
institutioner deres kopier til os. Vi modtager kopierne og registrerer alle  
de rettighedshavere, der har bidraget til din under visning, og så fordeler  
vi vederlag direkte til dem, du har kopieret fra. 

Flere end 70.000 forfattere, komponister, udgivere, journalister, illustratorer 
m.fl. får betaling for deres arbejde på grund af dig og dine kolleger. 

Du vil få direkte besked, når din skole skal indberette. Når I udvælges,  
så sker indberetningen derefter helt automatisk gennem skolens lærings
platform. Du kan læse nedenfor, hvordan det foregår.

Dine kopier er  
i trygge hænder

• Vi registrerer kun oplysnin
ger om værker. Det gør vi,  
så vi kan identificere og  
udbetale vederlag til de  
rettighedshavere, hvis 
værker er kopieret.

• Vi sletter materiale, som ikke 
er relevant – f.eks. elevlister 
eller eksamensplaner. 

• Vi deler ikke materiale med 
tredjepart.

• Vi opbevarer og sletter  
materiale i henhold til GDPR.

Indberetning af kopier til Copydan Tekst & Node

På alle indberettende erhvervsakademier henter Copydan Tekst & 
Node selv alle de materialer, som skal indberettes og registreres.

Hvordan foregår det?
I samarbejde med administrationen på din skole får vi direkte adgang 
til jeres anvendte læringsplatform som f.eks. Fronter, Canvas m.fl.

Vi får tildelt samme adgang/rettigheder som en studerende, og har 
dermed mulighed for at downloade de mapper og filer, som du aktivt 
har delt med de studerende. 

På denne måde sker indberetningen af kopier helt automatisk. Uden 
du skal ændre din arbejdsgang.

Hvorfor skal vi have adgang?
Vi beder om adgang til platformen, fordi vi skal se selve kopien for at 
kunne behandle den optimalt. Vi registrerer nemlig alle rettigheds
havere, der har bidraget til de kopier, du bruger i din undervisning,  
og så fordeler vi pengene direkte til dem.

Hvad er din opgave?
Husk kilden, hvis det er muligt. Anfør forfatter, titel eller lign., eller læg 
forside eller kolofon med, hver gang du kopierer til din undervisning.
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