Definition av fusk
Då gymnasieskolan examinerar elever i syfte att säkerställa uppnådd
kunskapsnivå inför betygssättning, som i sig självt är en myndighetsutövning, krävs att examinationerna och formerna kring dem är likvärdiga och rättvisa. Alla försöka av eleven att tillskansa sig otillåtna
fördelar eller vilseleda bedömningen av måluppfyllelsen är att betrakta
som fusk.
Vid varje examination på Södra Latin skall det klart och tydligt framgå
vilka hjälpmedel som får användas. Alla andra hjälpmedel är otillåtna
och bruk av dessa är att betrakta som fusk. Varje elev skall till examinationstillfället ha med sig en egen uppsättning av de hjälpmedel och
den materiel som är anvisad. Det är inte tillåtet att låna ut eller be
annan elev att få låna materiel då examinationen väl påbörjats.
Vid examinationer ska all information som tagits fram av någon annan anges med korrekta källhänvisningar. Allt underlag skall bearbetas
och omformuleras. Vid avskrifter krävs alltid citationstecken samt
korrekt källhänvisning. Det är således inte tillåtet att i eget namn
lämna in eller framföra sådant som andra har skrivit eller sagt, oaktat
källa. Detta gäller även översättningar.

Handlingsplan då fusk upptäcks
Om fusk upptäcks under examinationstillfälle i skolan avbryts examinationen för fuskande elev/elever omedelbart av vaktande personal.
Eleven skall lämna skrivsalen per omgående.
I de fall en elev lämnar in ett arbete i eget namn och det kan konstateras att arbetet helt eller delvis är plagierat från annan källa är detta dels
ett brott mot upphovsrättslagen men även att betrakta som fusk.
Skriver en elev i annan persons namn är detta att betrakta som urkundsförfalskning.

Vid konstaterat fusk ogiltigförklaras elevens examination och någon
bedömning genomförs inte av läraren. Någon möjlighet till ny examination på det avsnitt/moment som berörs erbjuds inte.
Alla fall av fusk ska rapporteras till ansvarig rektor av examinerande
lärare eller vaktande personal. Rektor bedömer fuskets omfattning i
samråd med examinerande lärare/vaktande personal.

Konsekvenser av konstaterat fusk
Det är examinerande och betygssättande lärare som avgör om en elev
har uppnått kunskapsmålen för ett visst betyg på hela kursen och
också i vilken utsträckning fusket påverkar kursbetyget. Är momentet
som fusket berör omfattande finns således risk för att kursbetyget blir
lägre, eller i värsta fall underkänd (F).
I de fall misstanke om brott mot upphovsrättslag eller urkund finns,
beslutar rektor om polisanmälan skall göras. Vid konstaterat fusk är
grundregeln att en elevs vårdnadshavare alltid kontaktas. Denna kontakt tas av ansvarig rektor.
Vid konstaterat fusk tilldelas eleven en skriftlig varning enligt Skollag
(2010:800) 5 kap. 11 §. Beslut om och utfärdande av varning fattas av
ansvarig rektor. Vid fall där eleven vid upprepade tillfällen ertappas
med fusk anmäler rektor detta till utbildningsnämnden som kan fatta
beslut om avstängning i enlighet med Skollag (2010:800) 5 kap. 17§.

Ikraftträdande
Policyn är utarbetad av skolledning, fackliga företrädare samt elevkår
och gäller till dess att en ny policy antas.

