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Policy mot FUSK - Fusk eller försök till fusk är helt oacceptabelt vid

Vuxenutbildningen Linné
Det här är fusk:

Att använda otillåtna metoder eller hjälpmedel vid prov eller annan kunskapsbedömning.
Otillåtna metoder och hjälpmedel:
•

Exempel på otillåtna hjälpmedel är fusklapp, mobiltelefon, MP3-spelare eller andra
digitala hjälpmedel.

•

Otillåtna metoder är kopiering/plagiering av hela eller delar av andras arbeten, att skriva
av text utan att ange källa, att klippa och klistra ur andras arbeten utan att ange källa.
Man får inte heller översätta och använda färdiga texter utan att ange källa.

•

Otillåten metod är också att memorera andras texter och använda som sin egen text utan
att ange källa.

•

Otillåtet samarbete vid individuella inlämningsuppgifter räknas som fusk.

•

Samtal med andra än läraren/skrivvakten under prov räknas som fusk.

•

Det är inte tillåtet att lämna rummet vid prov utan lärarens/skrivvaktens tillstånd.

Följder av fusk:
•

Vid misstanke om fusk utreds omständigheterna av läraren/skrivvakten och vid behov
kontaktas ansvarig skolledare.

•

Prov där fusk förekommit räknas inte som bedömningsunderlag vilket kan medföra att det
saknas bedömningsunderlag för betygsättning av kurs.

•

Inlämningsuppgift där fusk förekommit räknas inte som genomförd.

•

Fusk kan leda till avstängning.

Regler vid skriftligt prov
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•

Skrivvakten lämnar information om rutinerna.

•

Skrivvakten bestämmer ordningen i skrivsalen och placerar om de studerande om
så behövs.

•

Den studerande måste kunna visa upp giltig legitimation på uppmaning.

•

Ytterkläder och väskor placeras på angiven plats. Mobiltelefoner lämnas avstängda i
väskor/ytterkläder.

•

Efter skrivtidens början får ingenting hämtas från väskor och kläder utan skrivvaktens
tillstånd.

•

Bara tillåtna hjälpmedel och ev. någon förtäring får finnas på skrivbänkarna.

•

Hjälpmedel bör kontrolleras för att inga anteckningar eller lösa lappar ska förekomma.
Kontrollen bör ske före skrivtidens början eller under skrivtiden och kan gälla alla
skrivande eller vissa stickprovsvis utvalda.

•

Före skrivtidens början informeras de skrivande om att de bara får lämna skrivsalen
för toalettbesök under pågående prov. Eventuella toalettbesök får ske efter tillstånd
från skrivvakten.

•

Före skrivtidens början informeras de skrivande om att de får lämna skrivsalen efter
tidigast 30 minuter. Elev som kommer för sent får bara delta i provet om ingen
skrivande hunnit lämna skrivsalen.
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