
Norwaco er en paraplyorganisasjon for opphavsmenn, utøvende 
kunstnere, fotografer og produsenter i lyd- og billedproduksjoner. 
Norwaco har 36 medlemsorganisasjoner som til sammen 
representerer 65 000 individuelle rettighetshavere. Norwaco inngår 
kollektive avtaler om bruk av medlemmenes verk, prestasjoner og 
produksjoner. Vederlaget fordeles til rettighetshaverne og er med 
på å danne grunnlaget for nye produksjoner.

Nye avtaler for bruk av lyd og levende 
bilder i undervisning

Bruk av TV-programmer, musikk og filmer 
i undervisning har blitt stadig mer vanlig. 
Dessverre har lærestedene ikke hatt full 
mulighet til å ta del i denne utviklingen, da 
avtaleverket kun har tillatt analog bruk og 
manglet vesentlige kanaler som NRK3/Super.

Med bakgrunn i lærestedenes behov, har 
Kommunenes Sentralforbund (KS) og 
Norwaco forhandlet fram en ny avtale for 
bruk av lyd og levende bilder i undervisning. 
Avtalen legger til rette for digital bruk og 
inkluderer en rekke TV-kanaler samt de 
aller fleste norske spillefilmer. Det er også 
framforhandlet en tilleggsavtale som blant 
annet gir anledning til bruk av musikk i 
elevarbeider, noe som praktiseres i stor 
utstrekning. 

Med avtalene kan kommuner og 
fylkeskommuner klarere alle rettigheter i 
produksjoner for bruk i undervisnings- og 
barnehagevirksomhet, på ett sted, til en 
rimelig pris sammenlignet med markedspris. 

Bruk av TV,  
film og musikk  
i undervisning



Avtale om opptak av 
kringkastingsprogram (AV-lisens)
gir rett til digital bruk av kringkastingsprogrammer i 
egen undervisnings- og barnehagevirksomhet. Alle 
NRKs TV- og radiokanaler, en rekke europeiske TV- 
kanaler samt de fleste norskproduserte spillefilmer er 
inkludert i avtalen. AV-lisensen gir også anledning til å 
bestille opptak fra AV-sentralenes programtilbud.

AV-lisens gir tillatelse til:
• Opptak og bruk av NRKs TV-kanaler og en rekke TV-kanaler 

fra andre europeiske land 
• Opptak og bruk av alle NRKs radiokanaler
• Digital og analog lagring av opptak
• Tilgang til opptak av programmer fra AV-sentralene
• Deling av opptak internt i skolene og barnehagene
• Opptak og bruk av norske spillefilmer  

(se liste på www.norwaco.no)
• Opptak og bruk i kommunale barnehager

Tilleggsavtale om bruk av musikk 
(Musikklisens)
gir rett til å kopiere innspilt musikk og gjøre opptak av 
elevers og læreres egen framføring av musikkverk til 
bruk i egen undervisnings- og barnehagevirksomhet. 
Avtalen forutsetter at kommunen/fylkeskommunen har 
inngått avtale om opptak av kringkastingsprogram.

Musikklisens gir tillatelse til:
• Kopiering og bruk av utgitte fonogrammer
• Kopiering og bruk av opptak av egne musikkframføringer
• Digital og analog lagring 
• Deling internt i skolene og barnehagene
• Synkronisering/sammenstilling av musikk og eksempelvis 

levende bilder og tekst 
• Bruk av musikk i barnehager

KS anbefaler avtalene for sine medlemmer.  
Se KS’ nettsider for mer informasjon.

For å bruke lyd og levende bilder i undervisning 
eller barnehagevirksomhet må man ha samtykke 
fra rettighetshaverne. Bruk uten slikt samtykke er 
ulovlig. 

Med AV-lisens og Musikklisens blir bruk av TV, 
film og musikk i undervisning lovlig. 

Norwaco representerer norske og utenlandske 
rettighetshavere gjennom fullmakter og avtaler 
eller gjennom åndsverklovens bestemmelser 
om avtalelisens. Norwaco representerer også en 
rekke kringkastere. 

Se www.norwaco.no for mer informasjon.

AV-sentraler gjør 
opptak av store deler 
av programflaten til 
de fjernsynskanaler 
som er omfattet av 
avtale om opptak og 
bruk av kringkastings-
programmer. 
Opptakene leveres for 
bruk i undervisnings-
virksomhet etter 
forespørsel fra skoler 
i kommuner og 
fylkeskommuner som 
har inngått avtale med 
Norwaco.
For kontaktinformasjon 
til AV-sentralene,  
se www.norwaco.no.

Hvordan inngå avtale

Ta kontakt med 
Norwaco for å få 
tilsendt avtaler eller 
last ned avtalene 
elektronisk på 
www.norwaco.no

www.norwaco.no · post@norwaco.no · 23 31 68 00
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