
          April 2020

FAQ og vilkår

Nedenfor skitseres vilkårene i ”Rammeaftalen om spillefilm 
til læring” (herefter benævnt ”Rammeaftalen”). 

Hvilke institutioner er omfattet?  
Rammeaftalen omfatter alle kommunale folkeskoler, ung-
domsskoler, SFO’er, fritidshjem, fritidsklubber (herunder 
fritidshjem og fritidsklubber med driftsoverenskomst med 
kommunen), samt voksenuddannelsescentre og 
specialundervisningsinstitutioner for voksne (der formidler 
læring på grundskoleniveau, dvs. 0.-10. klasse) ("herefter 
betegnet Institutionen eller Institutioner”). 

Andre uddannelses-/undervisningsinstitutioner mv., der ikke 
repræsenteres af Kommunernes Landsforening (herefter 
”KL”), fx privatskoler, friskoler, ungdomsuddannelser (herun-
der HF’er og gymnasier) mv., vil kunne tiltræde Rammeafta-
len på samme vilkår som de ovenfor nævnte Institutioner via 
AVU-medier. 

Hvad får institutioner adgang til?  
Streaming via Center for 
Undervisningsmidler:  

Rammeaftalen giver Institutionerne adgang til at tilgå og 
streame mere end 500 danske og udenlandske spillefilm fra 
Center for Undervisningsmidlers (herefter ”CFU”) streaming-
tjeneste MitCFU i læringsøjemed. Visningen af spillefilm kan 
ske både for dele af skoleklasser, hele skoleklasser, flere 
skoleklasser sammen, grupperinger på tværs af den enkelte 
Institution samt i forbindelse med skolearrangementer, 
hvor forældre deltager, forudsat at arrangementerne sker i 
læringsøjemed.  

Institutioners adgang til spillefilm i MitCFU indebærer: 

  // at ansatte, der formidler læring på Institutionen, samt 
elever kan bruge MitCFU på Institutionens område 

  // at ansatte, der formidler læring på Institutionen, kan 
tilgå MitCFU udenfor Institutionen (fx hjemmefra), 
gennem deres personlige UNI-login (eller andet login 
godkendt af AVU-medier) som led i deres forberedelse 
af læringsaktiviteten 

  // at ansatte, der formidler læring på Institutionen, kan 
give specifikke elever fra Institutionen adgang til at tilgå 
specifikke spillefilm i MitCFU udenfor Institutionen i en 
afgrænset periode, som en del af deres læringsvirk-
somhed (herefter betegnet ”give digitale lektier for”).

”Digitale lektier” har til formål at understøtte læringen og 
må ikke bruges i privat regi, fx som alternativ til kommer-
cielle underholdningstjenester.

Anvendelsen af ”digitale lektier” foregår ved, at den ansat-
te, der formidler læring på Institutionen, gennem sit person-
lige UNI-login (eller andet login godkendt af AVU-medier) 
bestiller adgang til, at udvalgte elever i en skoleklasse (fx 
ved gruppearbejde) via elevernes personlige UNI-login kan 
tilgå enkelte, specifikke spillefilm (specifikke spillefilm er 
spillefilm, hvor rettighedshaverne ikke har undtaget ”digi-
tale lektier”) i MitCFU (til brug i konkrete undervisnings- og 
opgaveforløb). Når en hel klasse får adgang til en spillefilm, 
må spillefilmen være tilgængelig i op til 3 dage. Hvis udlån 
sker til udvalgte elever i en klasse, må spillefilmen dog være 
tilgængelig i op til 5 dage.

Det Danske Filminstitut 
(”Med Skolen i Biografen”)  

CFU og Det Danske Filminstitut samarbejder om et tilbud 
til skoler landet over, der indebærer, at skoleklasser kan 
komme i biografen (”Med Skolen i Biografen”). Som en del 
af Rammeaftalen søges tilbuddet beriget for Institutionerne 
ved, at spillefilm, der har været vist i forbindelse med tilbud-
det, i videst muligt omfang vil indgå i MitCFU med tilhøren-
de undervisningsmaterialer, pædagogiske vejledninger mv.

Øvrige vilkår 
Ved AVU-mediers meddelelse kan spillefilm (fx enkelte 
værker) udgå af MitCFU.

DVD-film

Rammeaftalen omfatter ikke mulighed for at vise DVD-film. 
Rammeaftalen giver heller ikke mulighed for at afspille 
lånte eller lejede DVD-spillefilm fra detailhandlen eller fra 
biblioteket. Brug af DVD’er med optagede tv-udsendelser 
og kort- og dokumentarfilm er omfattet af TVIS-aftalen 
(AVU-medier-aftalen). 

Kort- og dokumentarfilm 

Rammeaftalen omfatter ikke kort- og dokumentarfilm, da 
disse er omfattet af TVIS-aftalen (AVU-medier-aftalen). 
Kontakt AVU-medier herom.

Privattegnede abonnementer  

Rammeaftalen omfatter ikke brug af indhold, der tilgås på 
baggrund af privattegnede abonnementer.

Spillefilm til læring



Tilslutning   
Institutioner, der repræsenteres af KL kan tilslutte sig 
Rammeaftalen på to måder; enten via en kommunal 
tiltrædelse (samtlige Institutioner i kommunen opnår 
adgang til brug af spillefilm til læring under de i Ramme-
aftalen angivne vilkår) eller som Institution på individuel 
basis.

Institutioner, der ikke repræsenteres af KL kan tilslutte sig 
Rammeaftalen på individuel basis.

Pris   
Ved kommunal tiltrædelse ydes en kommunerabat på 
10 %, så Rammeaftalen koster 23,45 kr. pr. elev pr. år fra 
januar 2020. Ved Institutioners tiltrædelse på individu-
el basis udgør prisen 26,06 kr. pr. elev pr. år fra januar 
2020.

Alle beløb er i 2020-priser, angivet ekskl. evt. moms og er 
pt. momsfri (ved evt. momspligt, vil beløbene blive tillagt 
moms) og reguleres årligt på grundlag af det foregå-
ende års lønindeks for den private sektor for 3. kvartal 
(ikke-sæsonkorrigeret). Vederlag betales til AVU-medier 
forud for et helt år og forfalder den 15. januar i året.

Elevtallet pr. 5. september det foregående år anvendes 
som skæringsdato. Bliver AVU-medier bekendt med, at 
afregning er sket på baggrund af for lav indberetning, er 
AVU-medier berettiget til at få oplyst det korrekte antal 
elever samt efterfakturere for udestående elever.

For så vidt angår Institutioner, fx SFO’er eller fritidsklub-
ber, hvor der er indskrevet elever fra forskellige skoler, 
forudsætter brugen efter Rammeaftalen, at samtlige 
elever er dækket gennem deres skole/kommune. Er det 
ikke tilfældet, vil Institutionen skulle tiltræde individuelt og 
betale for de elever, der ikke er dækket.

Vederlaget omfatter ikke Institutionens betaling til andre 
end AVU-medier, fx for den fremmede medhjælp, der er 
forbundet med tilrådighedsstillelse i MitCFU. Betalingen 
for MitCFU følger CFU’s til enhver tid gældende vilkår.

Langt de fleste Institutioner har et CFU-abonnement, men 
hvis Institutionen ikke har et CFU-abonnement og ønsker 
adgang til spillefilm via Rammeaftalen, så kan Institutio-
nen kontakte CFU.
 

Opsigelsesvarsel 
Rammeaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel til 
udgangen af et kalenderår. Rammeaftalen er uopsigelig 
indtil 31. december 2022. 

Spørgsmål?  
Kontakt AVU-medier 
Bryggervangen 8
2100 København Ø

E-mail: kontakt@copydan-avumedier.dk 
Telefon: 3914 1503

KL om Rammeaftalen
Som led i KL’s og regeringens digitaliseringsstrategi anses 
det for centralt, at spillefilm kan benyttes i læring på en 
tidssvarende måde, der opfylder de behov, der findes i de 
omfattede institutioner. Dette indebærer bl.a., at spille-
film skal kunne streames i et velfungerende, målrettet 
teknisk setup, der fx giver mulighed for at give ”digitale 
lekter for”. Spillefilm, der er relevante i en læringsmæssig 
sammenhæng, er væsentligt forskellige fra det udbud, 
der findes tilgængeligt i fx kommercielle tjenester. Det er 
derfor vigtigt for KL, at Institutionerne kan få adgang til 
en målrettet samling af spillefilm, der har faglig relevans 
i læringssammenhænge, og at spillefilmene didaktiseres 
og beriges på en måde, der yderligere øger deres relevans 
og anvendelighed i læringssammenhænge. Rammeaftalen 
omfatter således udelukkende spillefilm til brug i lærings- 
mæssige sammenhænge og ikke brug af spillefilm udenfor 
en læringsmæssig ramme.

Info om Center for Undervisningsmidler 
Center for Undervisningsmidler (”CFU”) er forankret 
i en række Centre for Videregående uddannelser 
(”CVU’ere”) som i 2007 blev samlet i Professions-
højskoler, og fungerer som ressource- og udvik-
lingscentre for skoler og undervisningsinstitutioner 
i 5 regioner.

CFU’s kerneydelser er information om og udlån af 
undervisningsmidler, pædagogisk rådgivning og 
vejledning til læringsformidlere, bistand ved frem-
stilling af undervisningsmidler, afholdelse af kurser, 
seminarer og konferencer, pædagogisk og teknisk 
rådgivning vedrørende brug af IT i undervisningen 
og formidling af lokale kulturtilbud i pædagogisk 
sammenhæng. CFU betjener en bred vifte af skoler 
og undervisningsinstitutioner, herunder folke- og 
privatskoler, gymnasier/HF’er, tekniske skoler, 
VUC’er, handelsskoler, lærerseminarier mv.

CFU driver streamingtjenesten ”MitCFU”, der udover 
udvalgte spillefilm også indeholder over 45.000 
tv-udsendelser.

CFU’s erfarne fagkonsulenter står for udvælgelsen 
af fagligt relevante spillefilm og sikrer, at spillefilme-
ne didaktiseres og beriges gennem pædagogiske 
vejledninger, kapitelanmærkninger mv. CFU’s fag-
konsulenter vægter Institutionernes efterspørgsel, 
faglig relevans, dækning i forhold til alle klassetrin 
og relevante fag, samt dansk og udenlandsk 
repertoire – herunder smalle produktioner samt 
større udenlandske produktioner.


