Fuskpolicy (2020-12-18)
●

De flesta människor upplever fusk som både ohederligt och orättvist. För att förhindra
och motverka fusk i skolan är det viktigt att diskutera frågan i klassen och dra tydliga
riktlinjer för konsekvenserna vid fusk.

●

Redan i kursstarten ska läraren tydligt markera skolans inställning till fusk och
informera om konsekvenserna vid fusk.

●

Vid information om fusk ska det tydligt framkomma vad som räknas som fusk – även
den som hjälper till vid fusk blir indragen i “fuskandet”.

●

Läraren ska medverka till att göra förutsättningarna till fusk minimala – men
huvudansvaret för fusk ligger odiskutabelt hos den enskilde eleven. Alla skriftliga
arbeten skickas till Urkund där arbetet granskas i en kopieringskontroll.

●

De arbeten eller de uppgifter som berörs av fusket blir underkända.

●

Vid inträffat fusk samtalar elev och lärare om det som hänt. Därefter tas ställning till
hur man går vidare i det aktuella fallet. Samtalet dokumenteras av läraren på
School-soft där både eleven och vårdnadshavare till omyndig elev kan ta del av
fusket.

●

Vid upprepat fusk kallas eleven och ev. vårdnadshavare till en utredning med berörd
lärare och rektor och en handlingsplan upprättas i syfte att hitta strategier för elev att
undvika fortsatt fusk.

●

Vid fortsatt fusk, trots handlingsplan, tilldelas eleven en skriftlig varning och vid
ytterligare fusk kan eleven stängas av från undervisningen i upp till 14 dagar. Innan
beslut fattas om avstängning ska eleven och elevens vårdnadshavare få möjlighet att
yttra sig och om eleven är under 18 år ska även socialnämnden kontaktas.

Dessa regler är framtagna utifrån Skollagen 5 kap 9-11§§, 17-18§§, 21§ och 24§ samt 28
kap. 5-6§§
Hänvisning till 28 kap. 16§ i Skollagen, när det gäller överklagande. Detta beslut kan
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Om du vill överklaga beslutet ska du
ange vilket beslut det gäller och vilken ändring du begär. Överklagan ska skickas till: Victum
Gymnasium, Box 1024, 251 10 Helsingborg För att ditt överklagande ska kunna prövas
måste det ha kommit in till Victum Gymnasium inom tre veckor från det att du fick del av
beslutet.
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