
Norwaco – bruk av TV-program og filmer i undervisning ved folkehøgskoler. 

”AV-lisens fra Norwaco gir anledning til bruk av lyd og levende bilder i undervisning. Avtalen 

legger til rette for digital bruk og inkluderer en rekke TV-kanaler samt de aller fleste norske 

spillefilmer.  Avtalen gjelder for folkehøgskoler og inngås med den enkelte skole.” 

For tiden er det 39 kanaler som er omfatta av avtalen og gir en rett til å gjøre opptak fra 

radio- og TV-kanaler.  Videre gir avtalen rett til å gjøre opptak av norskproduserte 

spillefilmer. 

”Opptakene kan lagres og overføres i lokale nettverk og læringsplattformer, på 

enkeltstående datamaskiner, minnepenner og lignende.  Avtalen omfatter også nedlasting 

av programmer som podcast el.” 

”Hvis skolen ikke selv har tilgang på opptak, kan det bestilles hos en AV-sentral.  Opptak fra 

AV-sentral kan benyttes på samme måte som egne opptak” 

”For rettighetene etter avtalen betales følgende vederlag per elev per år: kr 14,50. Årlig 

minimumsbeløp kr 500,-.” (for tiden) 

Regelverket (avtalen Nowaco ønsker å gjøre/forlenge med folkehøgskolene) ”gjelder ikke 

tilgjengeliggjøring av opptak av kringkastingsprogram for allmennheten i åpne nettverk, 

eksempelvis på internett.” Pkt 4E. 

Spørsmålet blir om folkehøgskolene gjør seg nytte av Norwacos tilbud i undervisningen. 

Dersom en tar opp program (fra de 39 kanalene, radio og tv), lagrer det for seinere å bruke 

det i undervisning, er det nødvendig med en avtale.  Det samme er tilfelle dersom en 

bestiller program fra arkivet til en AV-sentral. 

Dersom en skole sender radio- eller tv-program direkte, eller om en benytter internett-

formidling, kan en ikke se at skolen trenger å gjøre avtale med Norwaco. 

Nå kan det hende at skoler har benyttet Norwaco-avtalen, men at undervisningsformen er 

lagt om, og videre avtale er uaktuell. Da må skolen slutte å ta opptak av 

kringkastingsprogram.  I tillegg må skolen slette eventuelt arkiv som en har opparbeidd seg 

gjennom tidligere avtale. 

En viser ellers til www.norwaco.no der en kan finne regelverk og begrunnelse for AV-lisens 

og søknadsskjema. 

E-post: post@norwaco.no 
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