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Aftale om retticiheder til undervisnincismateriale på KEA

KEA er en vidensproducerende uddannelsesinstitution. KEAs ml er at levere unde r
visning i topkvalitet. P den baggrund er det væsentligt, at KEAs undervisere kan vi
dereudvikle og genbruge hinandens undervisningsmateriale, uden at dette skal give
anledning til juridiske problemer.
Hensigten med denne aftale er at afklare, hvem der har rettighederne til undervis
ningsmaterialet og hvad dette indebærer.
Aftalen har som udgangspunkt ikke noget kommercielt sigte for KEA, idet en eventuel
kommercialisering udelukkende kan finde sted efter aftale med den underviser, der er
ophavsmand til materialet.
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(Aftalen tiltrædes af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), et ud
valg under Aka demikernes Centralorganisation.)

1.
Materiale, underviserne har lavet i fritiden, uden at det sker til brug for KEA, er
ikke omfattet af aftalen.
2.
De juridiske rettigheder til det undervisningsmateriale, som underviserne p
KEA laver til brug p KEA, tilhører KEA, medmindre KEA og underviserne i det konkre
te tilfælde aftaler andet. Det gælder, uanset om rettighederne skyldes ophavsret, de
signret, markedsføringsret eller andre juridiske regelsæt. Retten til medarbejdernes
opfindelser er dog ikke omfattet af aftalen, men af lov om arbejdstageres opfindelser.
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Ved undervisningsmateriale forstås alle former for materiale, som underviserne
har lavet som led i deres arbejde p KEA med henblik p brug i undervisningen her,
herunder tekster, handouts, film, quizzer, e-læringsforløb, billeder, computerpro
grammer, grafik etc
3.

At rettighederne tilhører KEA indebærer, at KEA kan tillade underviserne frit at
genbruge hinandens undervisningsmateriale i deres undervisning, herunder ved at ko
piere det, bruge det p inter- og intranet, sende det til studerende m.m. Desuden kan
underviserne frit bearbejde og redigere i materialet. Ovenstende gælder dog ikke un
dervisningsmateriale eller dele heraf, som en underviser har tilegnet sig fra 3. part
under en skreven eller uskreven aftale om fortrolighed. Undervisningsmateriale eller
dele heraf modtaget under en aftale om fortrolighed mærkes med ordet “fortroligt” p
de dele, somår modtaget i fortrolighed.

4.

KEA har lov til at videresælge materialet til andre, herunder andre institutioner,
mod at betale de undervisere, der har lavet det, et engangsbeløb. Dets størrelse fast
sættes ved forhandling mellem ledelsen og underviseren. Underviseren kan vælge at
lade sig repræsentere af sin tillidsrepræsentant.
5.

6.
KEA kan udgive undervisernes undervisningsmateriale p kommercielle forlag,
hvis underviserne er enig i det. Den underviser, der har lavet materialet, har s krav
p 50 % af betalingen fra forlaget. Hvis materialet er lavet af flere undervisere, deles
honoraret forholdsmæssigt.
Underviserne beholder altid selv rettighederne til bøger forstået som tekster p
mere end 40 sider. De kan derfor udgive dem p forlag uden at inddrage KEA. Det er
dog en betingelse, at disse ikke i væsentligt omfang genbruger undervisningsmateria
le, som KEA har ret til. Desuden har KEA retten til bøger, som underviserne har lavet
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efter aftale med KEA eller i henhold til en af KEA pIagt opgave, herunder som led i
læringsforløb.
8.
Undervisernes navn skal nævnes p det undervisningsmateriale, han eller hun
har været med til at lave, idet omfang det er naturligt og gørligt. P samme betingel
ser kan underviseren også kræve, at vedkommende navn fjernes fra materialet igen.
9.
Hvis en underviser p KEA fr nyt arbejde et andet sted, kan han eller hun
genbruge undervisningsmateriale, vedkommende selv har lavet, og som KEA har ret
til. KEA kan modsætte sig dette, hvis den har tungtvejende, saglige grunde hertil. S
danne grunde kan f.eks. være, at der er tale om undervisningsforløb eller materialer,
som KEA har ladet fremstille med henblik p salg p et kommercielt marked eller som
KEA ikke ønsker brugt p andre institutioner, som den er i et konkurrenceforhold til.
En anden grund kan være, at KEA har solgt materialet videre til andre, i henhold til
pkt. 5, eller at det er udgivet p forlag i henhold til pkt. 6. Derimod kan KEA ikke
modsætte sig, at undervisere genbruger mere almindeligt undervisningsmateriale s
som PowerPoint-slides, handouts o.l., hvis brug uden for KEA ikke pfører KEA kon
kurrence eller p andre måder er generende for KEA.
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10.
Aftalen træder i kraft;. april 2017. Aftalen kan opsiges med et varsel pa 3
måneder.
4
Aftale,-eçunderskrevet af KEAs ledelse, samt KEAs tillidsrepræsentanter p vegne af
KEA’ medarbejdere.
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