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Retningslinjer for produktion og distribution af undervisningsma-
terialer til arbejdsmarkedsuddannelserne  
 
Uddannelsesmateriale, der udvikles af efteruddannelsesudvalgene, og 
som er finansieret helt eller delvist af staten, tilhører Undervisningsmini-
steriet ifølge §8 i lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddan-
nelser mv. 
 
Undervisningsmateriale udviklet med tilskud fra AMU-bevillinger 
i 2004 eller senere skal offentliggøres på internettet, og forlag og 
andre gives lige adgang til at udnytte det.  
 
Ministeriet har besluttet at stille undervisningsmaterialer, der udvikles af 
efteruddannelsesudvalgene, og som er finansieret helt eller delvist af sta-
ten, til rådighed for alle. Undervisningsmaterialerne kan derefter uden 
begrænsning (kommercielt eller ikke-kommercielt) anvendes og videre-
bearbejdes af enhver med angivelse af kilde. I modsætning til tidligere 
skal forfattere og fotografer m.fl. fremover nævnes med navn på under-
visningsmateriale udviklet til arbejdsmarkedsuddannelserne med offent-
ligt tilskud.   
 
Alle undervisningsmaterialer, der har fået tilskud fra AMU’s puljer fra 
2004 eller senere, skal offentliggøres på Materialeplatformen på 
www.emu.dk, hvor de stilles til rådighed for alle. Materialerne skal of-
fentliggøres i en sådan form, at de kan anvendes umiddelbart i undervis-
ningen på arbejdsmarkedsuddannelserne. 
  
Materiale til brug ved certifikatprøver og tilsvarende er undtaget for kra-
vet om offentliggørelse på internettet. Endvidere er der mulighed for 
efter konkret aftale med ministeriet at undtage eventuelle materialer, der 
pga. deres særlige indhold (f.eks. af sikkerhedsgrunde) ikke bør være of-
fentligt tilgængelige. Undtagelsen for kravet om offentliggørelse forud-
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sætter, at der i hvert enkelt tilfælde efter drøftelse mellem efteruddannel-
sesudvalget og UVM træffes skriftlig beslutning om tilgængeligheden.   
 
Det skal fremgå af beskrivelsen på Materialeplatformen, at undervis-
ningsmaterialet er gratis for alle, at det frit kan kopieres og viderebear-
bejdes med angivelse af kilde, samt at samme vilkår gælder for kommer-
ciel undervisning. 
 
Pris og vilkår skal fremgå af beskrivelsen på Materialeplatformen med 
følgende tekst: 
 
 
© Undervisningsministeriet. [Dato, udgivelsesår.] Materialet er udviklet 
af x-udvalg i samarbejde med y-forfatter. Materialet kan frit kopieres 
med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivel-
se af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af 
[titel, dato, udgivelsesår] udviklet for Undervisningsministeriet af [x-
udvalg] i samarbejde med [y-forfatter].” 
 
 
Samme tekst skal fremgå af undervisningsmaterialets kolofon. 
 
Ældre materiale 
Undervisningsmateriale, der har fået tilskud fra AMU’s puljer før 2004, 
skal udleveres på forespørgsel, hvis efteruddannelsesudvalget er i besid-
delse af det oprindeligt udviklede undervisningsmateriale. Hvis efterud-
dannelsesudvalget er i besiddelse af det oprindelige materiale, og det er 
teknisk muligt, kan efteruddannelsesudvalget vælge at lægge materialet på 
internettet.  
 
Ingen forlag må gives fortrinsret til at udgive undervisningsmateri-
ale udviklet med tilskud fra AMU-bevillinger 
Et efteruddannelsesudvalg, der har behov for ekspertbistand i forbindel-
se med udvikling af et undervisningsmateriale, kan, hvis dette antages at 
være den mest hensigtsmæssige måde at få opfyldt behovet, samarbejde 
med et forlag om udvikling af materialet. Inddragelse af sådan fremmed 
sagkundskab forudsætter, at der indhentes mindst to tilbud, hvoraf det 
økonomisk mest fordelagtige antages.  
 
Aftalen kan ikke omfatte en fortrinsret for det pågældende forlag til at 
viderebearbejde eller udgive undervisningsmaterialet, efter at det er of-
fentliggjort på Materialeplatformen. 
 
For at stille alle lige med hensyn til kendskabet til planlagte undervis-
ningsmaterialer offentliggør ministeriet fremover hvert år en oversigt 
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over foreløbige titler på de undervisningsmaterialer, som ministeriet giver 
tilsagn om tilskud til. 
 
Efteruddannelsesudvalgene har ansvar for at erhverve rettigheder-
ne til undervisningsmaterialer udviklet med helt eller delvist til-
skud fra staten 
Efteruddannelsesudvalgene har ansvar for, at et undervisningsmateriale 
udviklet med offentligt tilskud ikke krænker tredjemands rettigheder efter 
ophavsretsloven. Efteruddannelsesudvalgene skal derfor på ministeriets 
vegne erhverve de fulde rettigheder til samtlige tekster, billeder, tegninger 
mv., der indgår i materialet. Erhvervelsen af rettigheder skal ske skriftligt.  
 
Efteruddannelsesudvalgene skal have særligt fokus på, at udviklerne ikke 
anvender dele af allerede udviklet materiale, herunder for eksempel illu-
strationer, uden at udvalget har sikret sig de fornødne rettigheder til en-
hver anvendelse. Udviklernes underskrivelse af en kontrakt indeholdende 
en af de nedenfor nævnte formuleringer om dette spørgsmål er nødven-
digt, men ikke altid tilstrækkeligt til, at udvalget kan leve op til sit ansvar i 
den retning.  
 
Hvis et undervisningsmateriale udvikles af én person, eller flere personer 
udvikler hele undervisningsmaterialet sammen, skal følgende tekst frem-
gå af kontrakten/kontrakterne mellem efteruddannelsesudvalget og ud-
vikleren/udviklerne: 
 
 
Iflg. lov om arbejdsmarkedsuddannelser tilhører uddannelsesmateriale, 
der udvikles af efteruddannelsesudvalgene, og som finansieres helt eller 
delvist af staten, Undervisningsministeriet. Det aftalte vederlag dækker 
Undervisningsministeriets erhvervelse af den fulde ophavsret til hele det 
udviklede undervisningsmateriale. Udvikleren/udviklerne har (for flere 
udvikleres vedkommende solidarisk) det fulde juridiske ansvar for un-
dervisningsmaterialets indhold, herunder ansvaret for at de rettigheds-
mæssige forhold er i orden. Materialet vil blive offentliggjort på Inter-
nettet. Materialet kan – uden begrænsning m.h.t. medie – frit (kommer-
cielt eller ikke-kommercielt) anvendes og viderebearbejdes af enhver 
mod angivelse af kilde.  
 
 
Hvis et undervisningsmateriale udvikles af flere personer, der hver udar-
bejder en specificeret del af materialet, skal følgende tekst fremgå af kon-
trakten mellem efteruddannelsesudvalget og den enkelte udvikler:  
 
Iflg. lov om arbejdsmarkedsuddannelser tilhører uddannelsesmateriale, 
der udvikles af efteruddannelsesudvalgene, og som finansieres helt eller 
delvist af staten, Undervisningsministeriet. Det aftalte vederlag dækker 
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Undervisningsministeriets erhvervelse fra hver udvikler af dennes fulde 
ophavsret til hele den del af det udviklede materiale, som aftalen omfat-
ter. Udvikleren har det fulde juridiske ansvar for indholdet, herunder 
ansvaret for at de rettighedsmæssige forhold er i orden.  Materialet vil 
blive offentliggjort på Internettet. Materialet kan – uden begrænsning 
m.h.t. medie – frit (kommercielt eller ikke-kommercielt) anvendes og 
viderebearbejdes af enhver mod angivelse af kilde.  
 
 
 
Undervisningsministeriet giver ikke tilskud til udvikling af under-
visningsmaterialer på områder, hvor der i forvejen findes anvende-
lige undervisningsmaterialer. 
 
Efteruddannelsesudvalg, der ønsker at udvikle et undervisningsmateriale, 
skal undersøge markedet for materialer på det pågældende område, inden 
der ansøges om tilskud. Hvis der findes undervisningsmateriale, som er 
anvendeligt i forhold til målgruppen, arbejdsmarkedsuddannelsernes 
formål og varighed mv., er der ikke basis for at give offentligt tilskud til 
udvikling af nyt.   
 
Spørgsmål 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karen Olsen, direkte tlf.: 33925682, 
mail: karen.olsen@UVM.dk 
 
  


