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Handlingsplan mot fusk
Forum Ystads handlingsplan mot fusk grundar sig på Skollagen kapitel 5 (se bilaga 1), Trygghet och
studiero samt Skolverkets juridiska vägledning Trygghet och studiero.

Vad är fusk?
Om en elev försöker vilseleda lärarens bedömning av elevens kunskaper och måluppfyllelse genom
att t.ex. använda otillåtna hjälpmedel, plagiat eller otillåten ljud- eller skriftinformation. Exempel på
sådant fusk är:







Mobil eller annan utrustning med uppkoppling mot Internet.
Mobil eller annan utrustning som innehåller lagrad information.
Användning av miniräknare, lexikon, ordböcker m.m. i prov/ del av prov där dessa hjälpmedel inte är
tillåtna.
Användning av fusklappar.
Informationsutbyte i tal eller skrift, i digital form, med tecken eller gester med en annan prövande
under provtid, i eller utanför provsalen.
Plagiat (att kopiera från Internet eller från annan informationskälla utan att ange vem vad du citerar)
i prov eller inlämningsuppgift.
Rutiner för att förebygga fusk
Skolan har ett stort ansvar i att förebygga förekomsten av fusk. Detta görs genom att informera nya
elever om vår handlingsplan vid kursstarter och vid provtillfällen samt på vår hemsida. En viktig del i
vårt förebyggande arbete är även att tydliggöra i undervisningen att det är hela lärprocessen som
bedöms och inte enbart det färdiga resultatet.
Rutiner vid misstänkt fusk
Om fusk uppdagas eller misstänks ska lärare omgående ta kontakt med rektor som skyndsamt
utreder situationen samt skriftligt dokumenterar så väl utredning som eventuella konsekvenser.
Om en lärare under ett provtillfälle misstänker att en elev försöker vilseleda lärarens bedömning av
elevens kunskaper genom exempelvis någon av ovanstående punkter har läraren rätt att utvisa
eleven från provsalen och därmed ogiltigförklara elevens pågående prov. Om och huruvida eleven
ska få nytt tillfälle att visa sina kunskaper på framkommer i utredningen.
Disciplinära åtgärder
Om rektor i sin utredning påvisar förekomst av fusk kommer disciplinära åtgärder att vidtas. Det är
rektor som föreslår och beslutar om typ av åtgärd men möjlighet till avstängning vid förekomsten av
fusk kan endast beslutas av huvudmannen. Vid upprepat fusk lämnar rektor alltid över ärendet till
huvudmannen.
Om rektor i sin utredning bedömer att fusk förekommit men varit utan uppsåt kan muntlig
tillrättavisning från rektor räcka. Om eleven upprepar samma sak eller snarlik situation uppstår
innebär det att eleven brutit mot rektors tillrättavisande och ärendet, inklusive dokumentation,
överlämnas till huvudmannen för beslut om eventuellt vidare åtgärder.

Bilaga 1
Avstängning i de frivilliga skolformerna
17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av
elevens måluppfyllelse och kunskaper,
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande
behandling, eller
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och
studiero.
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.
Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är
uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får
rektorn besluta om omedelbar avstängning.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. Lag (2015:482).
Avstängningstid i de frivilliga skolformerna
18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett
kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket.
Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts
eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens
uppträdande. Ett beslut om avstängning enligt 17 § får dock inte avse längre tid än
återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår.
Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje stycket gäller till dess
huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens
beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet förlängas
med ytterligare en vecka.
Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag
19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för
vuxna, om
1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och
2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen.
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.
Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och
det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om
omedelbar avstängning.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. Lag (2015:482).
Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag
20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan tidsbegränsning.
Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att
huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens
beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet om
omedelbar avstängning förlängas med ytterligare en vecka.
Inhämtande av yttrande
21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska
eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med
socialnämnden.
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som
avses i 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även
socialnämnden informeras om beslutet.

