FRISKOLERNEs medlemsskoler

Friskolernes Hus
Middelfartvej 77
5466 Asperup

Telefon 62 61 30 13
kontakt@friskolerne.dk
www.friskolerne.dk

VISDA (tidl. CopyDan Billedkunst)

Billedkunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v. har fået Kulturministeriets
godkendelse til at oprette fællesorganisationen Copydan Billedkunst. Denne
organisation hævder ophavsrettighederne for brug af isolerede billeder, idet billeder
som indgår i en tekstmæssig sammenhæng er licenseret via Copydan Tekst & Node.
Med denne aftale kan skolerne bruge billeder hentet fra internettet, lave digitale
kopier, overføre billeder til overhead, digitale tavler og interne digitale netværk,
hvormed billederne lovligt kan indgå i såvel lærermateriale som elevopgaver. Hvad
angår analoge billeder kan disse anvendes på tilsvarende vis og lovligt overføres til
digitale medier.
Undersøgelser viser, at de fleste skoler faktisk anvender billeder i undervisningen, og
dette er da også logisk set i forhold til „Fælles Mål”. Skolerne er i så fald forpligtet til at
betale for ophavsretten. Dansk Friskoleforening har aftalt med VISDA, at foreningen
opkræver betaling for tilslutning til ordningen. Rabatprisen er ca. 18 kr. pr. elev årligt.
Foreningen har dog stillet som betingelse, at skoler kan framelde sig ordningen, hvis
de ikke anvender billeder i undervisningen.
Skolerne vil således blive opkrævet betaling i januar, medmindre de via vedlagte
blanket har frameldt sig ordningen senest 14. januar.
Se mere om aftalen via dette link:
https://www.visda.dk/wp-content/uploads/2021/07/Vilkaar-for-undervisningsaftalerfra-VISDA.pdf

TRO- OG LOVE ERKLÆRING
Navn:

Skole.nr.:

Adresse:
Kommune:

Vi erklærer herved på tro og love, at ovenstående friskole ikke anvender
isolerede billeder i undervisningen.
Vi er opmærksomme på, at Copydan BilledKunst i henhold til ophavsretslovens § 23, stk. 2 og §
50 af Kulturministeriet er godkendt som fællesorganisation for alle organisationer af billedautorer
(billedkunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v.) med hensyn til at licensere gengivelser af
offentliggjorte kunstværker, dvs. værker af billedkunst, tegninger, illustrationer, fotografier m.v. (i
denne omtale benævnt billeder) i alment oplysende fremstillinger, herunder materiale til brug i
undervisningsvirksomhed. Ved at framelde sig rammeaftalen mellem Dansk Friskoleforening og
Copydan Billedkunst har skolen erklæret, at skolens ansatte hverken anvender digitale eller analoge
billeder eller andre illustrationer i undervisningen, ligesom skolens elever heller ikke anvender
sådanne i elevopgaver m.v.

Forsætlig afgivelse af urigtig erklæring kan medføre ansvar efter straffelovgivningens regler.

Dato:_______________________________

Skolens stempel:

Underskrift:____________________________________

Erklæringen sendes til Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup, hvis skolen ikke
mener, at den er pligtig til at betale for ophavsret for anvendelse af billeder.

