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Rutiner vid fusk
Komvux Helsingborg ser allvarligt på fusk. Det är inget vi accepterar oavsett vilken
examinationsform som används.

Vad är fusk?
Under prov är all användning av otillåtna hjälpmedel fusk. Eleverna får alltså endast
ha de hjälpmedel som provet kräver vid sin plats. Kläder, väskor etc. förvaras på där
för avsedd plats i klassrummet. Vidare är all kommunikation såsom viskningar, tal och
gester, med andra än provvakten under provtillfället att betrakta som fusk. Om eleven
väntar viktigt samtal från läkare eller dylikt under provtiden placeras hens mobil med
nummeranvisning hos provvakten.
Vid inlämningsarbeten är alla avskrifter som inte är redovisade med källangivelse att
betrakta som fusk. Det är således inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra
sådant andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker,
internet eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar.

Förebyggande åtgärder
Läraren klargör vilka hjälpmedel som är tillåtna under prov och skrivningar och hur
mobiltelefoner, jackor och väskor hanteras i provsalen.
Varje lärare informerar eleverna om hur källhänvisningar ska användas i
inlämningsuppgifter och arbeten.

Om någon ertappas med fusk
Om fusk upptäcks under provtillfället avbryts provet omedelbart för den fuskande.
Provvakten tar hand om provet och eleven får lämna lokalen. Detsamma gäller om den
studerande t.ex. har en lapp eller något annat som vaktande lärare önskar granska,
men som den studerande vägrar lämna ifrån sig. Provvakten meddelar därefter
elevens lärare som tar kontakt med rektor och bokar ett samtal gällande fusk. Vid
detta samtal närvarar eleven, ansvarig lärare och rektor/bitr rektor. Händelsen
dokumenteras i blanketten Samtal gällande fusk , vilken läraren ansvarar för att ta
med till samtalet med rektor.
Om någon ertappas med fusk vid upprepade tillfällen riskerar hen att bli avstängd
från utbildningen. (Skollagen 5 kap, 17 §)
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