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Aftaler med Copydan AVU-medier om brug af tv, internet, streaming 

og film 

Mange lilleskoler har indgået en aftale med Copydan AVU-medier om brug af 

audiovisuelt indhold i undervisningen. Og det er med god grund, da tv, film, radio og 

digitalt indhold for længst er blevet en integreret del af undervisningen.  

De aftaler, som skolerne får gennem Copydan AVU-medier, sikrer rettighederne til at 

bruge indholdet. For at få adgang til selve indholdet skal skolen desuden have et 

abonnement hos CFU. Med både aftalen om rettigheder og abonnement hos CFU, får 

skolen adgang til streamingtjenesten mitCFU, hvor materialet er tilgængeligt. Og 

mange gange sammen med pædagogiske vejledninger, der giver tips til 

undervisningen. 

Tv og film – to forskellige aftaler 

TVIS-aftalen (som står for tv, internet og streaming) giver skolen adgang til at bruge tv-

udsendelser, kort- og dokumentarfilm, brug af lovligt materiale fra internettet fx fra 

YouTube, lyd- og videoindhold fra DR skole/studie og DR TV samt en række andre 

muligheder. Aftalen giver bl.a. lærerne mulighed for at give eleverne digitale lektier for, 

så de f.eks. ser en udsendelse hjemmefra, inden den bliver gennemgået i klassen. Se alt 

det TVIS-aftalen dækker 

Spillefilmsaftalen giver adgang til at streame de spillefilm, som findes i mitCFU. Aftalen 

giver ligesom TVIS-aftalen mulighed for at give digitale lektier for. Se mulighederne 

med Spillefilmsaftalen 

Tips til levende billeder i undervisningen 

Copydan AVU-medier har i samarbejde med CFU udarbejdet materiale med konkrete 

titler på tv-udsendelser og film, som bl.a. egner sig til forskellige fag og klassetrin: 

Brochure til grundskoler med titler på tv og film 

Flyer – de mest streamede tv-udsendelser til sprogfag 

Flyer – de mest streamede film til sprogfag 

Print-selv-plakat til anmeldelser i indskolingen 

Mere om aftalerne – kontakt Copydan AVU-medier 

Tilslutning og betaling for aftalerne sker direkte til Copydan AVU-medier. Kontakt 

Copydan AVU-medier for at få mere at vide eller læs mere på copydan-avumedier.dk. 
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