Nettskolen Buskerud
Avtale om rettigheter ved produksjon av undervisningsopplegg og digitale
læringsressurser skoleåret 2016 – 2017
1. Avtalens parter
Avtalen inngås mellom Buskerud fylkeskommune og …………………............................................(navn),
heretter omtalt som Nettlærer.
2. Avtalens formål
Avtalens formål er å regulere spørsmålet om opphavsrett og bruksrettigheter til planer, oppgaver og
ulike typer læringsressurser som produseres av nettlærer engasjert av Nettskolen Buskerud (NB).
Nettlærers arbeidstid og tilgang til ressurser reguleres i en egen avtale, se «Avtale om arbeidsvilkår i
Nettskolen Buskerud».
3. Opphavsrett til materiale produsert for Nettskolen Buskerud
Nettlærer har opphavsrett til planer, oppgaver og ulike typer læringsressurser som produseres for
NB. Bidragsyter er alene ansvarlig for å ikke krenke en annens opphavsrett gjennom sin produksjon
av nevnte innhold.
Nettlærer gir Buskerud fylkeskommune rett til vederlagsfri bruk av produsert materiale i henhold til
denne avtalen til ikke-kommersiell virksomhet. Buskerud fylkeskommune kan råde over materialet i
den utstrekning NB finner det nødvendig, og det er i tråd med den bruk som skisseres i denne
avtalen.
Nettlærer er innforstått med at materialet gjøres tilgjengelig for nye nettklasser, og at nye nettlærere
kan bearbeide og endre materialet.
Når Nettlærer har bedt om det, skal NB navngi Bidragsyter ved tilgjengeliggjøring av ressursen. Det
brukes Creative Commons-lisens CC BY-NC-SA http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/deed.no
4. Vederlag
Rett til å bruke Nettlærers materiale skjer vederlagsfritt og kompenseres ikke på annen måte enn hva
som er fastsatt i avtale om deltakelse i NB å lenge materialet brukes i ikke-kommersiell virksomhet,
dvs. i opplæring etter opplæringsloven.
5. Tvister
Tvister som gjelder forståelsen av denne avtalen, eller forhold som utspringer av denne avtalen, skal
søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten avgjøres med
endelig virkning ved voldgift etter reglene i lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25.
6. Øvrige spørsmål
For spørsmål som ikke måtte være regulert i denne avtalen, gjelder Lov om opphavsrett til åndsverk
m.v. (Åndsverkloven).
Denne avtalen skrives under i to eksemplarer og arkiveres i nettlærerens personalmappe.
Sted og dato …………………..
Nettlærer
Signatur: .................................................

For Buskerud fylkeskommune v/nettlærers leder
Signatur:………………………………………….

Vedlegg: Avtale om arbeidsvilkår i Nettskolen Buskerud

