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TVIS-aftalen (TV - Internet - Streaming)
– også kaldet AVU-medier-aftalen

Hvad er TVIS-aftalen?
TVIS-aftalen er en rammeaftale, som er forhandlet
mellem Kommunernes Landsforening og Copydan
AVU-medier. Aftalen giver uddannelsesinstitutioner
og tilknyttede SFOer en række spændende muligheder i forhold til brug af TV, internet og streaming i
undervisningen.

TVIS-aftalen er indgået i 2014 og opdateret med nye
muligheder i 2020 eksempelvis brug af indhold fra
DR TV, offentlig visning, flere muligheder for deling af
undervisningsforløb på tværs af skoler samt mulighed
for brug i SFO’er.

Hvem kan få en TVIS-aftale?
Alle uddannelsesinstitutioner samt alle SFOer tilknyttet de omfattede uddannelsesinstitutioner (samlet
”Institutionerne”).
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Hvilke muligheder får Institutionerne?
Institutionerne kan fra alle de p.t. over 70 tv- og radiokanaler, der er oplistet i bilag 1, bruge indholdet,
herunder fx reklamefilm og kort- og dokumentarfilm.

Tv-kanaler der kan vises som flow-tv (live)
For visning af flow-tv (live) i undervisningen fremgår de
omfattede kanaler af bilag 2.

Du finder både bilag 1 og bilag 2 bagerst i dette dokument.
Bemærk at der er forskel på, hvilke kanaler der kan bruges i henhold til bilag 1 og bilag 2.

Streaming af tv- og radioudsendelser fra Center for
Undervisningsmidlers (”CFU”) streamingtjeneste:

tilsvarende løse medier) eller på en lokal harddisk/server
på Institutionen.

/ U
 ndervisere og elever kan bruge CFUs streaming
tjeneste på Institutionen.

Tv- og radioudsendelser fra internettet (www) må kun
optages eller downloades, hvis det klart fremgår, at det
er tilladt.

/ U
 ndervisere kan bruge CFUs streamingtjeneste udenfor Institutionen (fx hjemmefra) med deres personlige
UNI-login (eller andet login godkendt af AVU-medier)
som led i forberedelse af undervisningen.
/ U
 ndervisere kan give udvalgte elever adgang til
udvalgt indhold via CFUs streamingtjeneste udenfor
Institutionen i en afgrænset periode som en del af undervisningen. Det kalder vi ”udlån til elever”/”digitale
lektier”, og det kan du læse mere om nedenfor.
Digitalt udlån til elever – ”digitale lektier” foregår ved,
at underviseren med sit personlige UNI-login (eller
andet login godkendt af AVU-medier) bestiller adgang
til, at udvalgte elever i en skoleklasse/på et hold (fx
ved gruppearbejde) via elevernes personlige UNI-login
kan tilgå enkelte, specifikke tv- og radioudsendelser i
CFUs streamingtjeneste. Funktionen kan understøtte
undervisningen i konkrete undervisnings- eller opgaveforløb. Den må ikke bruges i privat regi fx som alternativ
til kommercielle streamingtjenester (underholdning).
Udsendelserne må være tilgængelige for eleverne i op
til samlet 60 dage.
Visning af flow-tv (live-tv) i undervisningen
De tv-kanaler, som fremgår af bilag 2, kan desuden
vises på opsatte tv-skærme i lokaler på Institutionens
område, hvis visningen sker samtidig og uændret
(såkaldt ”flow-tv”). Visningen må ikke ske på en biograflignende måde eller på storskærm (fx som storskærms
arrangement). Der må ikke vises sportsprogrammer
uden en særskilt aftale.
Optagelse direkte fra de omfattede tv-/radiokanaler
Institutionen kan selv optage indhold fra de omfattede
tv- og radiokanaler (bilag 1). Institutionens egne
optagelser kan gemmes på DVDer/USB-stik (eller
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DVD-eksemplarer af tv-udsendelser fra tv-kanaler
(bilag 1) kan i særlige tilfælde bestilles hos CFU.
Kort- og dokumentarfilm fra Det Danske Filminstituts
streamingtjeneste ”Filmcentralen/Undervisning”
Institutionen kan til brug for undervisningen benytte kortog dokumentarfilm fra ”Filmcentralen/Undervisning”,
hvis Institutionen også har en aftale med Det Danske
Filminstitut om adgang til streamingtjenesten. TVISaftalen dækker (udestående) rettigheder, der ikke til
hører Filminstituttet, herunder ift. eksemplarfremstilling,
der er forbundet med tilgængeliggørelsen.
DRs interaktive undervisningsunivers og DRTV
Institutionen må benytte offentliggjorte musikværker/
lydoptagelser og klip fra tv- og radioudsendelser fra
DRs arkiver, som indgår i DRs undervisningsunivers
(DR/Skole og DR/Studie). TVIS-aftalen dækker udestående ophavsrettigheder mv. i relation til tilgænge
liggørelsen og ligeledes den hermed forbundne
eksemplarfremstilling. Institutionerne kan vise indhold
fra DRTV i undervisningen.
Klip fra tv og radio samt klipning og sammensætning
Institutionen (undervisere/elever) kan bruge klip fra de
omfattede tv- og radioudsendelser i undervisningen,
fx ved at sætte klip ind i opgaver, præsentationer og
lignende.
Institutionen (undervisere/elever) kan klippe og sammensætte via CFUs streamingtjeneste og Det Danske
Filminstituts ”Filmcentralen/ Undervisning” i det omfang,
tjenesterne giver mulighed herfor.
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Framegrabs (enkeltbilleder fra tv-udsendelser)
Institutionen (undervisere/elever) må bruge framegrabs fra CFUs streamingtjeneste eller fra AVU-mediers
hjemmeside som led i undervisningen. Disse framegrabs kan også fx downloades og printes til uddeling i
en skoleklasse/på et hold eller kopieres og indsættes i
opgaver, præsentationer og lignende.

Der gælder dog visse begrænsninger. Følgende indhold
må Institutionen ikke anvende:

Indhold fra tv og radio på Institutionens intranet
Institutionen (undervisere/elever) må til brug for
konkrete undervisningsforløb/forberedelse heraf tilgængeliggøre det omfattede audiovisuelle indhold for
Institutionen til brug for egne undervisere og elever på
et intranet/portal, hvor alene institutionens undervisere
og elever har adgang. Adgangen omfatter også den
hermed forbundne eksemplarfremstilling.

b/	Indhold, der udbydes via aftale, abonnementsordning eller lignende. Institutionen skal i disse tilfælde
indgå aftale om anvendelse til undervisningsbrug
med udbyderen af indholdet.

Institutionens intranet/portal skal beskyttes med personligt login.
Institutionen (undervisere/elever) må ikke opbygge
samlinger af audiovisuelt indhold på Institutionens lukkede intranet eller lukkede portal.
Hjemlån af fysiske eksemplarer
Institutionen (undervisere/elever) har mulighed for at
hjemlåne omfattet indhold (fx DVDer) til brug for forberedelse af undervisningen. Hjemlån til elever skal ske
på underviserens opfordring og ansvar, og hjemlånet
skal have forbindelse med klasse-/holdundervisning,
elevens projekt-/gruppearbejde eller lignende.
Muligheden for hjemlån gælder også eventuelle fysiske
eksemplarer, som Institutionen har bestilt hos CFU eller
en anden godkendt aktør.
Indhold fra internettet
Institutionen må til undervisningsbrug benytte audiovisuelt indhold, der er tilgængeligt på internettet, men
hvor det ikke er praktisk muligt for Institutionen at opnå
individuelt samtykke fra dem (ophavsmændene mv.),
der har rettighederne til indholdet. Adgangen omfatter
også den hermed forbundne eksemplarfremstilling.
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a/	Indhold, der åbenlyst er lagt (tilgængeliggjort) på
internettet uden samtykke fra dem, der har rettighederne til det. Det kan fx være indhold på hjemmesider, hvor brugerne ulovligt udveksler filer med musik
og film.

c/	Indhold på hjemmesider, hvor det af oplysningerne/
omstændighederne fremgår, at indholdet ikke må
benyttes af Institutionen (til undervisningsbrug).
Adgangen til at benytte indhold fra internettet omfatter
ikke brug af spillefilm, der generelt ikke omfattes af
TVIS-aftalen.
Læringsplatforme og tredjemandsplatforme
Undervisere og elever fra Institutionen kan tilgængeliggøre og benytte audiovisuelt indhold omfattet af TVISaftalen via ”embedding” (indarbejdelse af indlejrede
links) fra mitCFU, når indholdet indgår i læringsforløb,
på folkeskolens obligatoriske læringsplatforme (som
eksempelvis MinUddannelse eller Meebook). Derved
kan indholdet tilgås og benyttes af undervisere og elever på andre skoler, som er omfattet af TVIS-aftalen.
Hvis Institutionen har aftaler med andre leverandører af
læringsmidler (fx Det Danske Filminstitut eller forlag),
og Institutionen derfor på læringsplatformene må ”embedde” (indlejre) audiovisuelt indhold stillet til rådighed
af leverandøren, så dækker TVIS-aftalen også eventuelle rettigheder til Institutionens ”embedding”, der ikke
indehaves af leverandøren af læringsmidler.
Ud over tilgængeliggørelse på læringsplatforme, som
beskrevet i dette afsnit, må Institutionen ikke tilgængeliggøre indhold for undervisere og elever fra andre
Institutioner eller uploade det omfattede audiovisuelle
indhold til det åbne internet.
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Er der øvrige vilkår?
Brug af spillefilm eller dokumentarfilm, der har været
vist i biografen, er ikke blandt de mange muligheder,
Institutionen får med TVIS-aftalen. Omfattet er fx ikke
brug af sådanne værker fra tv-kanaler, internettet og
DRTV. Visning af sportsprogrammer omfattes ikke.
Modtagelsen af tv-kanaler (adgangen til tv-signaler) på
Institutionen er ikke omfattet af TVIS-aftalen.

Al brug samt optagelse, kopiering og download (eksemplarfremstilling) skal altid være i forsvarlig teknisk
kvalitet, og der må ikke foretages andre ændringer eller
tilføjelser, end hvad der følger af denne FAQ og TVISaftalen. Ved TVIS-aftalens eventuelle ophør skal al brug
i henhold til TVIS-aftalen ophøre, og alle optagelser/
kopier/downloads (eksemplarer) skal slettes.

Der tages forbehold for, at en ikke-væsentlig del af det
omfattede audiovisuelle indhold desværre kan udgå
af TVIS-aftalen ved AVU-mediers meddelelse herom (fx
enkelte værker, tv-udsendelser, kategorier af tv-udsendelser, tv-kanaler, hjemmesider mv.).

TVIS-aftalen omfatter ikke arrangementer, der er arrangeret i samarbejde med tredjemand, herunder hvis
Institutionen fx udlåner eller udlejer lokaler. Brug af
omfattet indhold i SFOer må kun ske inden for normal
åbningstid/drift (8.00–17.00). Særarrangementer i
SFOer er heller ikke omfattet.

Institutionen må ikke benytte eller optage, kopiere og
downloade (eksemplarfremstille) omfattet audiovisuelt
indhold på anden vis, end hvad der følger udtrykkeligt
af denne FAQ og TVIS-aftalen.
Brug af det omfattede indhold kan ske på mobiltelefoner, tablets, pc/bærbar, tv-skærme, projektor og
interaktive skærme eller lignende, såfremt de enten er
Institutionens ejendom eller elevernes private ejendom
(BYOD: Bring Your Own Device-konceptet).

Når Institutionen (undervisere/elever) bruger det omfattede audiovisuelle indhold, skal der tages almindelige beskyttelseshensyn til dem, der ejer rettighederne til
indholdet (rettighedshaverne), fx i forhold til privatlivets
fred for så vidt angår medvirkende skuespillere m.v.
Klipning/sammensætning skal i øvrigt altid ske med
respekt for det oprindelige værk.

Hvordan får Institutionen alle disse muligheder?
Mange Institutioner har allerede TVIS-aftalen og dermed adgang til alle disse muligheder. Institutioner,
som ikke allerede har TVIS-aftalen, kan tilmelde sig ved

at sende en e-mail til kontakt@copydan-avumedier.dk,
hvorefter aftalen formelt indgås ved bekræftelse på
e-mail/betaling af første faktura.

Hvor langt er opsigelsesvarslet?
Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel til
udgangen af et kalenderår.

Hvem kan kontaktes med spørgsmål?

Bryggervangen 8, 1. sal
2100 København Ø
kontakt@copydan-avumedier.dk
39 14 15 03

Bilag 1:

Tv- og radiokanaler
Bilaget er dynamisk og opdateres løbende.

Tv-kanaler*
1. 3sat
2. 6´eren
3. Al Arabiya
4. Al Jazeera
5. Animal Planet
6. ARD Das Erste
7. ARD Das Erste HD
8. Ariana Television
9. ARTE (Frankrig)
10. ARTE (Frankrig) HD
11. ARTE (Tyskland)
12. ARTE (Tyskland) HD
13. BBC Brit
14. BBC Earth
15. BBC World News
16. Canal 24 Horas
17. CCTV 4 (International)
18. CCTV 9 (CCTV International)
19. CNN
20. Discovery
21. dk4
22. DR Ramasjang
23. DR1
24. DR2
25. France 2
26. France 3
27. France Ô
28. Iberalia Tv
29. Irinn
30. Kanal 4
31. Kanal 5
32. KiKA (Kinderkanal)
33. LBC Europe
34. Lokal/ Regional Tv
35. MBC
36. MBC 3
37. MBC Drama
38. MBC Maser
39. Mezzo (Muzzik)
40. MTV Danmark
41. National Geographic
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Radiokanaler
42. NDR Fernsehen (N3)
43. NRK1
44. NRK1 HD
45. NRK2
46. NRK3
47. NTV (HTB, Rusland)
48. RAI Scoula
49. RAI Storia
50. RTL
51. RTL HD
52. RTR Planeta
53. SVT1
54. SVT1 HD
55. SVT2
56. SVT2 HD
57. Tegnsprogskanalen
58. TRT 4 / TRT Çocuk
59. TRT School / TRT Okul
60. TRT TÜRK (tidligere TRT INT)
61. TV2 Charlie
62. TV2 Danmark
63. TV2 Danmark HD
64. TV2 Fri
65. TV2 News
66. TV2 Norge
67. TV2 Norge HD
68. TV2 Regionerne
69. TV2 Zulu
70. TV3 (Danmark)
71. TV3 Puls
72. TV3+ (Danmark)
73. TV4 (Sverige)
74. TV5 Monde
75. TVE Internacional
76. Viasat Explorer
77. Viasat History
78. Viasat Nature
79. Wanasah
80. ZDF
81. ZDF HD

1. DR Mama
2. DR P1
3. DR P2 Klassisk
4. DR P3
5. DR P4
6. DR P5
7. DR P6 Beat
8. DR P8 Jazz
9. DR Ramasjang/Radio Ultra
10. The Voice
11. POP FM
12. Radio4
13. NOVA FM

* O
 versigten over tv- og
radiokanaler kan ændre sig.
Er du i tvivl, om en kanal er
med, er du altid velkommen
til at kontakte Copydan
AVU-medier.
** Tidligere optagelser fra nu
nedlagte DR tv-kanaler i flow
(DR K, DR 3 og DR Ultra) samt
fra den tidligere radiokanal
Radio24syv må stadig bruges.
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Bilag 2:

Tv-kanaler, som kan vises
som flow-tv
Bilaget er dynamisk og opdateres løbende.

Tv-kanaler*
DR1
DR2
DR Ramasjang
TV2 Danmark
TV2 Zulu
TV2 Fri
TV2 Charlie
TV2 News
TV 2 Regionskanaler
SVT1
SVT2
TV4 Sverige
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NRK1
NRK2
NRK3/Super
TV2 Norge
ZDF
NDR
ARD1
RTL
Arte
SAT1
BBC World News

* O
 versigten over tv-kanaler
kan ændre sig. Er du i tvivl, om
en tv-kanal er med, er du altid
velkommen til at kontakte
Copydan AVU-medier.
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