
KØBENHAVNS ERUVBVSAKADEMI

Rammeaftale om webcast ol. af undervisning på KEA

frlellem

KEA

og

Tillidsrepræsentanterne p KEA

er der indgået følgende aftale om KEAs muligheder for at optage undervisning og gøre den
tilgængelig via internet, intranet mv.:

§ 1. KEA kan optage undervisning og offentliggøre optagelserne
i det omfang, der fremgr nedenfor.

§ 2. Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere mellem de enkelte undervisere og KEA,
hvilke lektioner der skal optages. Aftalerne skal s vidt muligt indgs i god tid inden de
pågældende lektioner.

§ 3. Optagelsernes art skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere mellem underviseren og
KEA. Det skal i den forbindelse aftales, om der skal være tale om lyd- eller billedoptagelser, og
hvilken form eventuelle billedoptagelser skal have, herunder om PowerPointpræsentationer o.l.
undervisningsmateriale vil fremg af optagelsen. Det skal ogs aftales, om optagelserne skal
udsendes simulant med undervisningen og/eller oplagres med henblik p senere
offentliggørelse. Endelig skal det i hvert enkelt tilfælde aftales, hvordan optagelserne skal
offentliggøres, herunder om det skal ske via internettet, lokale intranet eller p andre måder.
Hvis offentliggørelse sker p lokale intranet, skal det aftales, hvem der skal have adgang til
optagelserne.

§ 4. I alle tilfælde, hvor optagelserne oplagres med henblik p senere offentliggørelse, m de
først offentliggøres, nr underviseren har fået dem forelagt og har godkendt dem.

§ 5. Underviseren kan p ethvert senere tidspunkt trække godkendelsen efter § 4 tilbage.

Aftalen træder i kraft 1. april 2017. Aftalen kan opsiges med et varsel p 3 mneder.

For

Aftalen er underskrevet af KEA5 ledelse, samt KEAs tillidsrepræsentanter p vegne af KEAs
medarbejdere.

Jesper Rasmussen
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For KEAs undervisere:

dato j,arlotte 1inthep DM og DJØF, DESIGN

dato Kim Vulif IDA, TEKNIK (GBG)
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da)Min Rudlph Berg, IDA, DJØF og DM, TEKNIK (LKG)
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/ ‘dat’L1u Sommerfeldt, DM, DJ0F, FOAD, og IDA, DIGiTAL (Lygten 16)/KOMPETENCE
€iki ervisere)

dato Poul Lundberg ndreasen, DJØF, IDA og DM, DIGiTAL (Datamatfker)/TEKNIK
(if-Teknolog)
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datb Sjur Blauenf dt-øvkIi, DM, DIGiTAL (Bispevej 5)
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dato Lone Lykke Larsen, D , BYG

k
dato Christian Laustsen, Konstruktørforeningen (KEA)
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dato Ole Knud Nielsen, Uddannelsesforbundet, TEKNIK (LKG)

dato Merethe Freiding, Udda Isesfo det, TEKNIK (GBG)

dato Nicolai KragMiolm, DDL og DJØF, BYG (PCG)

dato Søren Lundgaard,

cy
cVato Lars Stabell,
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