Har din skola tecknat kopieringsavtal?
Lärare och elever behöver ibland göra kopior som komplement till
de läromedel som används i undervisningen. Då behövs tillstånd
från författare, journalister, illustratörer, fotografer m.fl.
Kopieringstillståndet får en skola genom att via kommunen teckna
avtal med upphovsrättsorganisationen Bonus Presskopia. Eftersom Bonus Presskopia representerar alla rättighetshavare som
berörs behövs bara ett avtal. Har din kommun tecknat kopieringsavtal med Bonus Presskopia omfattas du som lärare av reglerna i
det här häftet, i annat fall har du inte tillstånd att kopiera ur läromedel för din undervisning.
Observera att friskolor måste teckna enskilda avtal med Bonus
Presskopia då de inte omfattas av kommunens avtal.
Från och med höstterminen 2010 finns ett nytt skolkopieringsavtal. Precis som tidigare är det bara tillåtet att kopiera för att
komplettera, inte för att ersätta, normal tillgång på läromedel. Nytt
är däremot att inte bara läraren utan även eleven nu har rätt att
kopiera enligt avtalet. Nytt är också att man nu får göra digitala
kopior och bl.a. dela med sig av materialet inom sin egen undervisningsgrupp.
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Vad får lärare och elever kopiera?
Nytt kopieringsavtal – nya regler

Vad säger skolkopieringsavtalet?
Hur får jag kopiera?
Du får fotokopiera, göra utskrift, skanna, kopiera från CD-rom, ladda
ner – men bara för att komplettera läromedel som eleven förutsätts
ha för undervisningen.
Vad får jag kopiera?
Alla offentliggjorda svenska och utländska verk.
Vem får kopiera?
Både lärare och elev. För egen undervisning.
Som lärare får du även låta någon annan utföra själva kopieringen
om ni tillsammans har planerat undervisningsavsnittet.
Hur mycket får fotokopieras eller skannas?
Högst 15 procent men inte mer än 15 sidor per elev och termin från
en pappersförlaga, t.ex. bok eller tidning.
Max så många kopior/exemplar att eleverna får var sitt och läraren
själv får några.
Som lärare får du kopiera max 1 exemplar till dig själv av ett helt verk
i form av papperskopior.

Hur mycket får laddas ner?
Högst motsvarande 15 A4-sidor per elev och termin.
Digitala kopior på intranät, USB-minne, via e-post etc
Läraren får för sin undervisning föra över de digitala kopiorna til sina
egna elever, t.ex. på skolans interna nätverk, på USB-minne eller
via e-post. Eleven får göra på motsvarande sätt till sin lärare eller till
andra elever i undervisningsgruppen.
De digitala kopiorna får bara finnas tillgängliga för läraren och lärarens elever i en undervisningsgrupp. Andra utanför gruppen får inte
ha åtkomst till kopiorna.
Vad får inte kopieras?
Läromedel som eleven förutsätts ha i undervisningen.
E-läromedel och on-line-databas där skolan har separata avtal som
reglerar vad som får kopieras.
Övningshäften och annat material som tagits fram för engångsbruk.
Material som levereras i block eller bunt, till exempel tester och prov.
Diabild som är upphovsrättsligt skyddad.

Hur mycket får printas ut?
Högst motsvarande 15 A4-sidor per elev och termin.

Film och videogram, men enstaka bilder får kopieras.

Max så många kopior/exemplar att eleverna får var sitt och läraren
själv får några.

Särskilda regler gäller för körnoter och annat notmaterial. Titta i
avtalet!

Som lärare får du kopiera max 1 exemplar till dig själv av ett helt verk
i form av papperskopior.

Respektera den ideella rätten!
Upphovsmannens namn och källan ska alltid framgå på kopiorna.

