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Sektionen for Undervisningsforlags beretning for 2011  

 

SFU’s forretningsudvalg aflægger beretning for 2011 med fokus på: 

 

 IT og folkeskolen 

 Copydan 

 Genforhandling af Informationsaftalen 

 Ulovlig kopiering af lærebøger på kopicentre  

 Skolebogsmessen til Bogforum i Bella Center? 

 Nordisk skolebogskonference august 2013 på Island 

 

 

IT og folkeskolen 

 

SFU har i 2011 været i løbende dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning omkring 

regeringens planer for it i folkeskolen. Forlagene er som branche stærkt optaget af den 

digitale udvikling i skolen, og forlagene producerer allerede en bred vifte af digitale læ-

remidler.  

  På finansloven er der afsat 500 mio. kr. til styrkelse af it i folkeskolen, som skal ud-

rulles over 4 år fra 2012 og til og med 2015. Branchen opfordrer til, at en del af disse 

midler bruges til indkøb af digitale læremidler, og har i den forbindelse fremsat følgende 

hovedbudskaber i dialogen med Ministeriet for Børn og Undervisning samt KL: 

 

 - Branchen ønsker ikke produktionsstøtte til udvikling af digitale læremidler, men op-

fordrer i stedet til, at det sikres, at der på skolerne er midler til at indkøbe digitale 

læremidler. Dermed bliver markedet, som det er tilfældet for de trykte læremidler, 

efterspørgselsdrevet, og erfaringerne fra støtten til de naturvidenskabelige læremid-

ler samt fra ITIF-midlerne viser, at det er den bedste model. I forhold til ITIF-

midlerne, som blev givet som produktionsstøtte, blev der udviklet digitale læremid-

ler, som der ikke har været nævneværdig afsætning for på skolerne. 

 

 - En pulje til indkøb af digitale læremidler skal fordeles over en 4-årig periode. De di-

gitale læremidler sælges typisk i abonnementsbaserede modeller, idet der sker en 

løbende udvikling af materialerne. Derfor er der ikke, som da der blev investeret i 
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nye naturvidenskabelige læremidler, tale om en éngangsudgift, som så afskrives 

over en årrække, men om at skolerne løbende betaler til licenser. 

 

 - Der bør fra ministeriel side i forbindelse med tildeling af midler til indkøb foretages 

en begrebsafgræsning af digitale læremidler. SFU har sendt følgende input til be-

grebsafgrænsning til Ministeriet for Børn og Undervisning: ”Et digitalt læremiddel er 

didaktiseret indhold med udgangspunkt i fælles mål og understøtter elevernes læ-

ring. Et digitalt læremiddel kan være et selvstændigt læremiddel eller indgå som en 

integreret del af et analogt materiale” 

 

 - Endelig har SFU understreget, at et vigtigt element i mulighederne for en fortsat vel-

fungerende distribution af digitale materialer er elevernes adgang til at benytte UNI-

login. 

 

 

Copydan Tekst og Node 

 

Forlagene modtager årligt ikke ubetydelige indtægter fra Tekst og Node, som primært 

hidrører fra analog kopiering på undervisningsområdet. Branchen må imidlertid forvente, 

at de næste kopiundersøgelser vil vise, at der kopieres mindre analogt og mere digitalt 

materiale. Tekst og Node har derfor iværksat et digitalt strategiarbejde for at sikre, at 

der ikke går indtægter tabt på det analoge område, som ikke samles op et andet sted. 

Opsamlingen skal helst ske ved, at forlagene på kommercielle vilkår tilbyder de digitale 

produkter, som Tekst og Nodes kunder efterspørger. Imidlertid vil det aldrig være muligt 

100 % at kunne opfylde kundernes behov på kommerciel basis, og udfordringen er derfor 

at finde ud af, hvor Tekst og Node skal spille en rolle i et stigende digitaliseret marked. 

SFU har indledt en intern strategiproces og forventer at kunne indkalde medlemsforlage-

ne til et medlemsmøde i starten af det nye år, hvor strategien vil blive fremlagt med 

henblik på, at interesserede medlemsforlag kan komme med spørgsmål og input. 

 

 

Genforhandling af Informationsaftalen 

 

SFU har haft dialog med centrene for undervisningsmidler, CFU, om, hvordan vi fremad-

rettet sikrer, at de informative samlinger er komplette også på området for digitale læ-

remidler. I dag betaler centrene 40 procent af det digitale læremiddels udsalgspris. Men 

med voldsomme besparelser på CFU-området, har centrene ikke fremover råd til dette. 

SFU’s repræsentanter vil den kommende tid forhandle en ny aftale på plads, som vil blive 

udsendt til medlemsforlagene før underskrivelsen. 
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Ulovlig kopiering af lærebøger på kopicentre 

 

Efter et tip foretog Forlæggerforeningen i foråret et kontrolbesøg hos Mr. Copy i Odense, 

som viste, at kopiforretningen har en database med inskannede lærebøger. Der blev ind-

givet politianmeldelse i foråret, og i august foretog politiet ransagning. Foreningen afven-

ter nu de videre efterforskningsskridt. Et nyt kontrolbesøg her i efteråret har vist, at ko-

picentret har fortsat den ulovlige kopiering. Politiet er blevet opfordret til at gribe ind.  

 

 

Skolebogsmessen til Bogforum i Bella Center? 

 

Branchen afholder i samarbejde med centrene for undervisningsmidler to årlige skole-

messer i hhv. Århus og Roskilde med et samlet besøgstal på ca. 5000. SFU og centrene 

for undervisningsmidler overvejer pt., om skolemessen i Roskilde skal slås sammen med 

Bogforum eller sammen med Uddannelsesforum, der er ministeriets årlige it-konference.  

 

 

Nordisk skolebogskonference august 2013 på Island 

 

I september deltog 77 forlæggere i den 12. nordiske skolebogskonference. Konferencen, 

som afholdes hvert andet år, blev afholdt i Norge på Hurtigruten mellem Trondheim og 

Tromsø. Den næste konference holdes i Reykjavik i 2013. SFU opfordrer til deltagelse, da 

konferencen giver mulighed for at diskutere fælles problemstillinger og branchemæssige 

udfordringer samt møde nordiske kolleger. 

 

 

 


