”Gule elever” - § 17 i Ophavsretsloven
• Frederiksbergbasen
• Forlagsforeningen
• Skolekom og adgang til basen
• Materialebasen
• Aarhus BU og Aspit
• Samarbejde med NOTA
• ”Bedre veje til job og uddannelse” - Grundskolen
• Materialebasen til NOTA bibliotek 2019

Hvem har adgang ?
• International handicap konventioner
• Rettigheder og nationale love
• ” Lov om ophavsret”
• § 17

”Lov om ophavsret”
• Syns- og hørehandicappede
• § 17.
• Det er tilladt at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for
blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.
Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på gengivelse eller eksemplarspredning, der sker i erhvervsøjemed.
• Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på lydoptagelser af litterære værker eller på gengivelser, der udelukkende består af
lydoptagelser af musikværker.
• Stk. 3. Lydoptagelser af udgivne litterære værker må gengives og spredes til brug for syns- og læsehandicappede, når det ikke sker i
erhvervsøjemed. Ophavsmanden har krav på vederlag. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne
forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.
• Stk. 4. Statslige eller kommunale institutioner og andre sociale eller almennyttige institutioner kan til brug for syns- og hørehandicappede
ved lyd- eller billedoptagelse fremstille eksemplarer af værker, der udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens
efter § 50 er opfyldt. Sådanne optagelser må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.

”Lov om ophavsret”
§ 17 a. I §§ 17 b-17 e forstås ved:
1) Person med syns- eller læsehandicap: en person, der uanset eventuelle andre handicap
a) er blind,
b) har en synsnedsættelse, som ikke kan afhjælpes, så vedkommende får en synsfunktion, der
tilnærmelsesvis
svarer til synet hos en person uden en sådan funktionsnedsættelse, og som derfor er ude
af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden en sådan
funktionsnedsættelse,
c) har et perceptions- eller læsehandicap, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i
tilnærmelsesvis samme grad som en person uden et sådant handicap, eller
d) på anden måde grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller
fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning.

Hvem har definitionsretten?
• Ikke nogen vedtaget konvention i DK – men retningslinjer.
• Kliniske - lægefaglige udredninger
• Grundskolen
• Fagperson
• Skoleleder

