Avtale om rettigheter ved produksjon av undervisningsopplegg og digitale
læringsressurser skoleåret 2015 – 2016
Vedlegg: Felles standard for Nettskolen Buskerud 2015 – 2016
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)
samt arbeidsplanfesta tid og tilgang til ressurser. Pkt. 3 – 6 gjelder produksjon av nettressurser, pkt.
7. arbeidsplanfesta tid og pkt. 8 tilgang på ressurser.
Prosjektet Nettskolen Buskerud er et fylkeskommunalt initiativ. Formålet er å tilby opplæring som
sikrer at elevene i Buskerud har et bredt fagtilbud av høy pedagogisk kvalitet, i tillegg skal det gi en
fleksibel opplæringssituasjon og et adekvat fagtilbud for voksne. Det skal også styrke små skoler. Det
skal ikke erstatte det ordinære tilbudet av fag ved de videregående skolene i Buskerud. I det 4-årige
prosjektet skal en finne fram til rutiner og føringer for ledelse av nettskolen, samtidig skal det
utvikles pedagogisk kompetanse for nettbasert opplæring. Gruppestørrelsen skal maksimum være 20
elever. Årsrammetimetallet følger vedlegg til Sentral Forbundsvis Særavtalen nr 2213 mellom KS og
arbeidstakerorganisasjonene innen kommunesektoren. Krav og forventninger til nettlærer og
nettelever reguleres i et eget dokument, "Felles standard for Nettskolen Buskerud", se vedlegg.
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. Bidragsyter er også innforstått med at deler av materialet eller
bearbeidet materiale kan gjøres tilgjengelig for allmennheten som åpen læringsressurs på internett.
Når Nettlærer har bedt om det, skal NB navngi Bidragsyter ved tilgjengeliggjøring av ressursen. Det
brukes Creative Commons-lisens.
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-prosjektet så lenge materialet brukes i ikke-kommersielt
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.

NETTSKOLEN BUSKERUD

6. Øvrige spørsmål
For spørsmål som ikke måtte være regulert i denne avtalen, gjelder Lov om opphavsrett til åndsverk
m.v. (Åndsverkloven).
7. Tidsressurs og arbeidsplanfesta tid
Skoleåret 2015 – 2016 gis det 20% ekstra ressurs til utvikling av nye nettfag hvis faget har 5
undervisningstimer eller mer. I nye fag på færre enn 5 undervisningstimer gis 10% ekstra ressurs.
Dette er ressurs til utvikling av fagrom med digitale ressurser for hele opplæringsløpet tilgjengelig for
klassen i læringsplattformen. For etablerte fag gis det 5% ekstra ressurs til vedlikehold og
videreutvikling av nettfaget. For elevgrupper på mer enn 20 elever gis 1% ekstra ressurs pr. elev over
20. Nettlærer har fleksibilitet i hvor/når arbeidet utføres tilsvarende fagets undervisningsprosent + %
til utvikling av nettfaget. Hver fag skal ha en beredskapslærer som honoreres med inntil 20 timer a
gjeldende sensorhonorar.
8. Tilgang på utstyr, ressurser og kompetanse
Nettlærer får tilgang på mobiltelefon i henhold til Buskerud fylkeskommunes ordninger og fritt
bredbånd. Nettlærer får tilbud om elektronisk utstyr og programvare som er nødvendig for å
gjennomføre undervisningen og samarbeidet. Nettlærer får tilbud om deltakelse i skolering i
nettpedagogikk og deltakelse i fagrelevant nettbasert opplæring. Det skapes delingskultur og
transparens ved at nettlærere er gjester i hverandres fagrom. Også avdelingsledere og elevenes
kontaktlærere på skolene er gjester i aktuelle fagrom. Prosjektgruppa skal være gjester i alle fagrom.
Denne avtalen er underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Nettlærer
Sted/dato

For Buskerud fylkeskommune v/nettlærers leder
Sted/dato

Signatur: .................................................

Signatur:........................................................

Side 2 av 2

