Indberetning af kopier til Copydan Tekst & Node
Din skole har en kopiaftale med
Copydan Tekst & Node
Bjarne List Nissen
Komponist

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.

Jesper Wung-Sung
Forfatter

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 undervisning, 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.

Trine May
Lærebogsforfatter

Dine kopier er
i trygge hænder
• Vi får kun tilsendt materiale
fra Lectio, som du aktivt
har valgt at dele med dine
elever.
• Vi registrerer kun oplysning
er 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.

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.

Indberetning via Lectio
Tidligere har hver enkelt lærer selv løbende indberettet deres kopiering
til os. Sådan er det ikke længere. Fremadrettet foregår al indberetning
automatisk via Lectio, når du uploader materiale til undervisningen.
Sådan foregår det:
• Skolens Lectio-administrator forbereder data (en liste over hold
navne og holdelementer) og bestiller udtræk efter aftale med Tekst
& Node.
• Udtrækket foretages af en ekstern konsulent, der er tilknyttet U/Nord,
som er en sammenslutning af uddannelser i Nordsjælland.
• Udtrækket sendes til Tekst & Node. Der sendes kun filer fra under
visningsbeskrivelsen.
Hvad er din opgave?
• Husk kilden, hvis det er muligt. Anfør forfatter, titel eller lign. på kopi
en, eller læg forside eller kolofon med op i Lectio.

• Vi opbevarer og sletter
materiale i henhold til GDPR.
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