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Principper for optagelse og offentliggørelse Webcast 

 
Dette dokument skitserer de principper, der gælder for webcasts i forbindelse med undervisning og andre 
studieaktiviteter ved UCN. Webcasts kan overordnet opdeles i to grupper: 
 

1) Webcasts som udarbejdes med henblik på gentagen brug i forskellige undervisningssammen-
hænge og eventuelt er initieret af UCN´s ledelse. 
 

2) Andre webcasts, der primært er udarbejdet som en del af den enkelte medarbejders tilrettelæg-
gelse af egen undervisning eller studieaktiviteter i øvrigt, fx optagelser, der webcastes live eller 
lagres til senere brug. 

 
UCN vil med nedenstående principper understøtte en motiverende kultur til fremme og kvalificering af 
digitale undervisningsmaterialer.  
 
Principperne er formuleret således, at de er tilfredsstillende for begge parter samtidig med, at de respek-
terer medarbejderens rettigheder efter ophavsretsloven, persondataloven og eventuelt andre juridiske 
regelsæt. 
 
Grundlæggende kan der i UCN kun ske optagelse og offentliggørelse af undervisnings- og studieaktivite-
ter, hvis det er aftalt med den/de medarbejdere, der indgår i optagelserne.  
 
Nedenstående er udtryk for de principper, der er gældende på UCN. For at understøtte disse principper 
er det en forudsætning, at UCN stiller digitale platforme til rådighed, hvor rettigheder kan styres, og opta-
gelser kan slettes og redigeres. 
 
Principperne skal rammesætte området, men er ikke dækkende. Der vil være gråzoner, som skal afklares 
mellem leder og medarbejder i den konkrete situation. 
 
Studerende er ikke omfattet af nedenstående regelsæt for så vidt, at de studerende alene figurerer i en 
webcast. Er der derimod tale om, at de studerende deltager aktivt, kan der være behov for, at der træffes 
aftale omkring brugen af optagelserne i overensstemmelse med nedenstående principper. 
 

1. Webcast der udarbejdes med henblik på gentagen brug og eventuelt på 
foranledning af UCN´s ledelse  

Disse principper retter sig mod webcast/optagelser lavet med henblik på gentagen brug og eventuelt på 
foranledning af UCN’s ledelse, dvs. optagelser, der ikke alene forventes anvendt i egen undervisning. Dette 
kunne fx være optagelser af hele undervisningsforløb mhp. MOOC´s  

For denne type webcast gælder, at: 

1. Medarbejderen skal altid give samtykke til optagelse og offentliggørelse.  
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Medarbejderens navn, UCN’s navn, dato og kontekst skal som minimum fremgå af materialet i det 
omfang, hvor det er naturligt og muligt.  
 

2. Inden optagelse skal det være klart for medarbejderen, hvor optagelsen skal offentliggøres. Sker of-
fentliggørelsen på UCN’s lukkede digitale platform skal det aftales, hvem der skal have adgang til un-
dervisningsmaterialet. 
 

3. Ved optagelse, der lagres med henblik på senere brug, har medarbejderen ret til at se og godkende 
optagelsen inden offentliggørelse. 
 

4. Ved ophør af ansættelse er udgangspunktet, at optagelserne tilhører UCN og fortsat vil blive anvendt 
til undervisningsbrug. 
 

5. For hver optagelse skal medarbejdere, der optræder heri, have en skriftlig orientering indeholdende 
de i punkt 1 – 4 indeholdte oplysninger. 

 

2. Webcast der udarbejdes til egen undervisning eller studieaktivitet 

Disse principper retter sig mod webcast/optagelser lavet af en eller enkelte medarbejdere til primær brug 
i egen undervisning eller studieaktivitet.  
 
For denne type webcast gælder, at: 
 
1. Medarbejderen skal altid give samtykke til optagelse og offentliggørelse.  

 
Medarbejderens navn, UCN’s navn, dato og kontekst skal som minimum fremgå af materialet i det 
omfang, hvor det er naturligt og muligt. 
 

2. Inden optagelse skal det være klart for medarbejderen, hvor optagelsen skal offentliggøres. Sker of-
fentliggørelsen på UCN’s lukkede digitale platform skal det aftales, hvem der skal have adgang til un-
dervisningsmaterialet. 
 

3. Ved optagelse, der lagres med henblik på senere brug, har medarbejderen ret til at se og godkende 
optagelsen i forbindelse med offentliggørelse. 
 
 

4. Ved ophør af ansættelse er udgangspunktet, at optagelserne tilhører UCN, men det skal aftales med 
medarbejderen, der stopper, hvad der skal sker med de optagelser, hvor vedkommende medvirker. 
 
 


