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Centre for Undervisningsmidler udlåner læremidler, vejleder om valg og 
vurdering af læremidler og udbyder korterevarende kurser til grundskoler 
og ungdomsuddannelser i Danmark. 
Læs mere på cfu.dk

FILM OG TV I UDSTILLINGEN
Center for Undervisningsmidlers læremiddelbase på 
mitcfu.dk indeholder mere end 44.000 tv-udsendelser, 
kortfilm og dokumentarfilm, som museer med en ram-
meaftale om brug af audiovisuelt materiale på museer, 
kan bruge i udstillinger og ved anden formidling.

• Tv-udsendelser
• Kortfilm
• Dokumentarfilm

– vejledning for museer

Film og tv
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MUSEUMSAFTALE OG mitCFU 
For at få adgang til CFU’s samlinger er det nødvendigt, 
at statsanerkendte museer er tilknyttet rammeaftalen 
vedr. audiovisuelt materiale via Slots- og Kulturstyrelsen 
(SLKS). 

Kontakt SLKS: 
mfo@slks.dk

Ikke statsanerkendte museer kan også få adgang til 
CFU’s samlinger, hvis museet har indgået en museums- 
aftale (enkelt aftale) med Copydan AVU-medier.

Kontakt: www.copydan-avumedier.dk/museum

Museet skal endvidere være oprettet i mitCFU. Kontakt 
det lokale CFU vedr. oprettelse – find det på cfu.dk

LOGIN 
Log ind på mitcfu.dk med dit UNI-Login. 

Museet søger om UNI-Login via denne hjemmeside: 
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/
Bestil+adgang+til+UNI-Login+Brugeradministration
Når museet er oprettet, kan der logges på de tjenester, 
der benytter UNI-Login, og som har givet jer rettighed 
til at benytte tjenesten.

SØGNING OG STREAMING
mitCFU indeholder mere end 45.000 tv-udsendel-
ser, kort- og dokumentarfilm. Du kan straks afspille 
(streame) materialet, inden du vælger at bestille det. 

• Gå ind under fanen SØG I SAMLINGERNE
• Vælg TV

• Søg på ord, der indgår i beskrivelse eller titel
• Søg på emneord eller titel

Målret din søgning endnu mere ved hjælp af filteret 
– fx efter fag, dato eller alderstrin.

Når du klikker på AFSPIL TV-UDSENDELSEN eller på 
den hvide pil på billedet, starter udsendelsen med det 
samme.

BESTILLING
Der er flere muligheder for bestilling af download link 
med udsendelser og film:

En udsendelse
Send en mail til tv-cfu@kp.dk, og bed om udsendelsen 
som original fil i bedste kvalitet.  
Museet modtager et downloadlink pr. mail og står selv 
for den videre bearbejdning af filen. Der ydes ingen 
service til den videre proces fra CFU. 
Pris pr. fil: 815,- kr. ekskl. moms.

Enkelte klip
Hvis I ønsker det, kan CFU klippe dele af en udsendelse 
ud, således at museet blot modtager enkelte klip af 
udsendelsen. 

Send en mail til tv-cfu@kp.dk, og bed om udsendelsen 
som klip. Giv nedenstående oplysninger om hvert klip.

Museet modtager downloadlink til klippet/klippene pr. 
mail. Der ydes ingen bistand til den videre håndtering og 
brug af klippene. 
 
Pris pr. udsendelse: 
– første klip: 970,- kr. ekskl. moms 
– efterfølgende klip: 105,- kr. ekskl. moms
 
Pris ved klip fra forskellige udsendelser: 
– første klip: 970,- kr. ekskl. moms 
– efterfølgende klip: 210,- kr. ekskl. moms

 
SUPPORT
Har du brug for hjælp til søgning eller streaming, er du 
velkommen til at kontakte CFU film og tv.
Pris pr. påbegyndt time: 1.140,- kr. ekskl. moms.

Kontakt:
CFU film og tv
tv-cfu@kp.dk

Titel Det moderne

ID nr. TV0000016244

Start Slut

Tidskode 00:03:38 00:07:49

Billedside Skift til fortæller Skift til sort/hvidt foto

Lydside Inden fortæller starter Inden ny speak


