Indberetning af kopier i skoleåret 2021/2022
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 60.000 forfattere, komponister, udgivere, journalister, illustratorer
m.fl. får betaling for deres arbejde på grund af dig og dine kolleger.
I år er din skole udvalgt til at dele kopierne med os. Denne gang på en helt
ny måde.

Trine May
Lærebogsforfatter

Dine kopier er
i trygge hænder
• Vi får kun tilsendt materiale
fra Moodle, 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.

Moodle – ny og nem indberetning
Vores indberetningsprocedurer skal stemme overens med din hverdag
og dit kopieringsmønster. Derfor har vi indledt et samarbejde med
Praxis, som faciliterer Moodle.
Tidligere har hver enkelt underviser selv skulle indberette deres
kopiering til os. Sådan er det ikke længere. Fra og med skoleåret
2021 vil al indberetning foregå automatisk via Moodle.
Sådan foregår det:
• Skolen bestiller et udtræk fra Moodle to gange årligt ved afslutning
en af hvert semester. Det er gratis at bestille udtræk.
• Praxis laver udtrækket og sender til os. De sender kun de mapper og
filer (PPT og PDF), som du deler med kursusdeltagere/elever.
Hvad er din opgave?
• Husk kilden, hvis det er muligt. Påfør forfatter, titel eller lign. på
kopien, eller læg forside eller kolofon med op i Moodle.

• Vi opbevarer og sletter
materiale i henhold til GDPR.

www: tekstognode.dk

Mail: tekstognode@copydan.dk

Tlf: 35 44 14 93

Film: tekstognode.dk/tak-film

