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För att du och övriga elever på HTS ska få en rättvisande bedömning av dina kunskaper
är det viktigt att fusk inte förekommer.
Vi ser allvarligt på alla form av fusk. Som student måste du vara medveten om att fusk
får stora konsekvenser och vilka dessa är.
Vad är fusk?
Med fusk menas att ge sken av att ha en kunskap som man inte har,
- genom att vid provsituationer:
• använda otillåtna hjälpmedel, t.ex. fusklappar och mobiler.
• kommunicera med varandra under prov.
• otillåtet samarbete vid individuella uppgifter.

- genom att vid inlämningsuppgifter:
• använda sig av otillåtna metoder i syftet att försöka vilseleda och vinna fördel
t.ex. kopiera arbeten (helt eller delvis) från andra studerande, böcker
eller Internet utan att ange källa (dvs. att plagiera).
• låta någon annan utföra uppgiften.

Om elev ertappas med att fuska vid prov
• ska provet omedelbart avbrytas.
• ska undervisande lärare samtala med eleven.
• har eleven förlorat rätten att göra om provet vid ett senare tillfälle.
• ogiltigförklaras provet och tas inte med vid betygssättning av kursen, eftersom
den studerande inte har visat/redovisat sina kunskaper.
• ska läraren omedelbart rapportera detta till rektor, som efter utredning tilldelar
den studerande en muntlig eller skriftlig varning.
• informerar ansvarig skolledare alltid vårdnadshavare för omyndig elev.
• informerar ansvarig skolledare elevhälsan samt elevens övriga undervisande
lärare.

Om förseelsen upprepas kan eleven bli avstängd från utbildning under kortare eller
längre tid, enligt SFS/ Skollagen (2010:800) 5 kap 11§.
””Avstängning i de frivilliga skolformerna SFS 2010:80017 §

7. POLICY FÖR HANTERING
AV FUSK
(HTS)

2019-08-07
Sid 2(2)

Om elev ertappas med att fuska vid inlämningsuppgift
• ska undervisande lärare samtala med eleven.
• har den studerande förlorat rätten att göra om uppgiften vid ett senare tillfälle.
• ogiltigförklaras inlämningsuppgiften och tas inte med vid betygssättning av
kursen, eftersom den studerande inte har visat/redovisat sina kunskaper i det
moment som inlämningsuppgiften gällde.
• ska läraren omedelbart rapportera detta till rektor, som efter utredning tilldelar
den studerande en muntlig eller skriftlig varning.
• informerar ansvarig skolledare alltid vårdnadshavare för omyndig elev.
• informerar ansvarig skolledare elevhälsan samt elevens övriga undervisande
lärare.
Om förseelsen upprepas kan eleven bli avstängd från utbildning under kortare eller
längre tid, enligt SFS/ Skollagen (2010:800) 5 kap 11§.
””Avstängning i de frivilliga skolformerna SFS 2010:80017 §

Förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för fusk
Observera att särskilda regler kan gälla för skrivningar i olika ämnen.
• Varje lärare informerar elever om hur källhantering ska användas i
inlämningsuppgifter och arbeten och hur dessa kan sändas in elektroniska för
plagiatkontroll (Urkund).
• Läraren klargör för vilka hjälpmedel som är tillåtna under prov och skrivningar.
• Då placeringslistor är upprättade i skrivsalar ska elever sätta sig på anvisad plats.
Vaktande lärare har rätt att bestämma var elever ska placeras i skrivsalen.
• Mobiltelefoner är inte tillåtna vid provtillfällen. Telefoner kan låsas in i elevskåp
eller ska lämnas till vaktande lärare.
• Ytterkläder och väskor ska placeras längst bak i skrivsalen.
• Ingen kommunikation är tillåten mellan elever under skrivningen. Den enda
kommunikation som får ske är mellan vakt och elev.
• Toalettbesök ska anmälas för vaktande lärare. Vaktande lärare dokumenterar
namn och tid.
• All skrivmaterial samlas in efter provets genomförande. Även kladdpapper.
• Ovanstående punkter delges elever samt vårdnadshavare inför läsårsstart
Du (ni) markerar på medföljande ”Avtals- och policyblankett” att du (ni) har läst,
accepterar och tagit del av skolans policy för hantering av fusk.

