
Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd
som är till för att underlätta när copyrightskyd-

dat material behöver kunna kopieras och delas för 
undervisning och pedagogisk verksamhet. 

Avtalet omfattar kommunal förskola, förskole-
klass, grund- och gymnasieskola, Komvux, SFI, 
påbyggnadsutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

Ett förhandstillstånd som förenklar
Skolkopieringsavtalet ger rätt att i begränsad omfatt-
ning kopiera och dela texter, bilder och noter från 
hela världen, t.ex. från webben, tidningar, tidskrifter, 
digitala publikationer, läroböcker, fackböcker etc.

Påminn om kopieringsreglerna
Det är viktigt att information om kopieringsreglerna     
når fram till skolans lärare. Använd gärna pdf-pre-
sentationen nedan.

Att presentera Skolkopieringsavtalet för lärare och 
annan personal tar cirka 10-15 minuter om du använ-
der lathunden.

Sätt upp kopieringsguiden
I kopieringsguiden finns kortfattad information om  
vad och hur man får kopiera och dela.

Sätt upp kopieringsguiden vid kopiatorer och 
skrivare så blir det enkelt för den som berörs av reg-
lerna att göra rätt. 

Lägg bannern på lärplattformen
Enklaste sättet att alltid ha uppdaterad information 
om kopieringsregler och upphovsrätt är att ladda 
ner Bonus Copyright Access banner till skolans
eller förskolans digitala plattform. Länka den till Bo-
nus Copyright Access webbplats så blir det lätt för 
den som berörs av reglerna att få tillgång till aktuell 
information. I gula rutan finns länkar till materialet.
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Det ska vara lätt för den som jobbar i skolan och förskolan att lagligt kunna kopiera och dela copyright-
skyddat material. Därför har kommunen tecknat Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Här hittar du materialet
Lathund, kopieringsguide och banner för skolor hittar du här >>
Kopieringsguide och banner för förskolor hittar du här här >>

Vissa länkadresser är nyligen ändrade, se till att bannern ligger rätt länkad på lärplattformen
Skolor länkar bannern hit >>
Förskolor länkar bannern hit >>
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