Publiseringsavtale, Bokskapet
1. HENSIKT OG OMFANG
Bokskapet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (heretter Bokskapet) og den fagredaktør som
undertegner avtalen (heretter Fagredaktøren) inngår med dette en avtale om å publisere et
digitalt læreverk eller et digitalt kompendium (heretter Læreverk). Med publisering menes her
tilgjengeliggjøring av et samlet sett av digitale ressurser på en eller flere instanser av
publiseringsplattformen Open edX eller tilsvarende. Hensikten med avtalen er å fremme en
delingskultur for digitale læringsressurser med fri tilgang for allmennheten.
Denne avtalen gjelder et enkelt Læreverk samt de underliggende eller tilhørende digitale
læringsobjekter som er innkapslet eller lenket inn for framføring i Læreverket.
2. RETTIGHETER
Bokskapet gis bruksrett til det publiserte Læreverket fra og med angitt dato i denne avtalen.
Bokskapets bruksrett omfatter alt beskyttet materiale som inngår i Læreverket som åndsverk i
hht. Åndsverkloven § 1, fremføring etter åndsverkloven § 42 og retten til eget bilde etter
åndsverkloven § 45c. Bokskapet erverver retten til å gjøre Læreverket tilgjengelig for
allmenheten etter åndsverkloven § 2, innenfor de begrensninger som fremgår nedenfor.
Bokskapet erverver videre retten til å fremstille eksemplar av Læreverket i den utstrekning dette
er nødvendig for den avtale bruk. Bokskapet kan publisere Læreverket under Creative Commonslisens Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår (CC-BY-NC-SA 3.0). Bokskapet kan velge å
unnlate publisering hel eller delvis, eller å fjerne publikasjonen.
Læreverkets fagredaktør innestår for at vedkommende har anledning til å gi Bokskapet de
rettigheter som følger av denne avtalen, dvs. at Læreverket er klart for publisering på den
aktuelle måten, og at eventuelle andre rettighetshavere til hele eller deler av Læreverket har gitt
tilstrekkelig samtykke. Dette gjelder ikke for bruk som Bokskapet kan foreta uten samtykke fra
rettighetshaver i medhold av åndsverklovens kapittel 2.
I tillegg til denne avtalen vil åndsverksloven og gjeldende avtalelisenser regulere utnyttelsen av
Læreverket og forholdet mellom Bokskapet og rettighetshaver(e) i Læreverket.
3. ANDRE BESTEMMELSER
Hvert Læreverk skal ha et høvelig forsidebilde, en kort og pregnant tittel samt en teknisk tittel
som identifiserer Læreverket i den aktuelle instans av Open edX der Læreverket er eller blir
publisert eller på tilsvarende plattform. Hvert Læreverk skal ha en Fagredaktør og kan ha en eller
flere medredaktører, medieredaktører og/eller produsenter. Hvert Læreverk skal ha en
publiseringsdato. En ferdig bearbeidet fil i utvekslingsformat for Læreverket skal være Bokskapet
i hende seneste 10 virkedager før publiseringsdato.

4. DATAUTNYTTELSE FOR LÆRINGSANASLYSE
Data som genereres ved publisering og bruk av Læreverket kan brukes til dokument- og
læringsanalyse der dette er i samsvar med personvernreglene. Fagredaktør og andre som
fagredaktørene gir tillatelse har eksklusiv rett til å bruke slike data for analyseformål inntil 3 år
fra publiseringsdato. Deretter faller slike data, der dette er i samsvar med personvernreglene, i
det fri. Alle faste og ad-hoc programmerte rutiner for data-uttrekk skal gjøres tilgjengelig for alle
som inngår publiseringsavtale med Bokskapet og slik at deres autentisering mot Bokskapets
databaser administreres av Bokskapet.
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