Procedure for håndtering af snyd
Snyd med aflevering af skr. Opgaver
Som udgangspunkt er det faglæreren i alle fag der lærer eleverne om, hvordan man laver kildehenvisninger
og hvordan man undgår snyd og plagiat. Og her kan hvert fag have forskellige tilgange, regler samt
uskrevne regler. Desuden vil der også være forskellige former og grader af snyd. Her er det faglærerens
opgave at vurdere, hvad der er snyd og ikke mindst graden af snyd, i forhold til procedurerne nedenfor. Er
der tale om en enkelt glemt kildehenvisning eller er der tale om decideret afskrift? Sendes en elev videre til
ledelsen, vil der kunne sanktioneres som i punkt 2-3. Vurderingen af hvilken sanktion der gives, vil bero på
et skøn i det enkelte tilfælde. Der kan falde en skriftlig advarsel allerede anden gang. Ligesom der er forskel
på, om det er en 1.g’er der snyder eller en 2.- eller 3.g’er.
Læreren vurderer de selvstændige dele af opgaven og giver en bedømmelse og feedback ud fra det.
1. Første gang en elev tages i snyd, skal den enkelte lærer, i hvis fag det er sket, tage en pædagogisk
forebyggende samtale med eleven, en såkaldt pædagogisk tilrettevisning, og gøre det klart for
eleven, hvorfor der er tale om snyd, og hvordan man undgår at gøre det fremadrettet. Faglæreren
orienterer Gi, klassens lærerteam og studievejleder. Gi skriver en note i lectio at xx elev har
plagieret og at der er taget en ”Serious Talk” med eleven. Dette sker, når faglæreren har talt med
eleven.
2. Anden gang en elev tages i at snyde, gives der besked til Gi, der tager en snak med eleven. Der kan
falde en skr. Advarsel. Klassens lærerteam og studievejledere orienteres, og det skrives i lectio.
3. Ved efterfølgende gentagelse af snyd vil der kunne sanktioneres på forskellig vis under hensyn til
proportionalitetsprincippet, som handler om et individuelt skøn i forhold til graden af snyd og
gentagne tilfælde. Sanktionerne kan f.eks. være: midlertidig udelukkelse fra undervisningen indtil
10 dage, aflæggelse af eksamen i det fag der er snydt i, fortabelse af retten til at blive indstillet til
eksamen i det fag, der er snydt i. Ved særligt grove eller gentagende tilfælde kan der blive tale om
bortvisning fra uddannelsen, jf. bekendtgørelsen om Studie- og ordensregler §5, stk. 8.
I bekendtgørelsen om Studie- og ordensreglerne m.v. i de gymnasiale uddannelser står der
yderligere i §5, stk. 2 at: ”En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til
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snyd og lignende uretmæssig adfærd jf. §3, nr. 1, litra e, bortfalder normalt ikke.” Det betyder, at
advarslerne følger eleven gennem de tre år og således ikke ”nulstilles” ved skoleårets afslutning”

Særligt omkring snyd ved årsprøver, terminsprøver og eksamen
For eksaminander, som snyder eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne i forbindelse med prøver,
skal skolen som det første tage stilling til spørgsmålet om sanktionering efter den relevante
eksamensbekendtgørelse. Det kan altså være relevant at overveje, om der – ud over sanktionen efter
eksamensbekendtgørelsen – bør reageres over for overtrædelsen efter studie- og ordensreglerne, fx i
form af en skriftlig advarsel.
Ved bortvisning fra eksamen henvises eleven til at aflægge ny eksamen i næste ordinære eksamenstermin
(næste år), og ved efterfølgende snyd i undervisningen, fx ved en årsprøve eller ved plagiat i en
skriftlig aflevering, vil det kunne betragtes som et gentagelsestilfælde.
Oversigten nedenfor giver et overblik over de sanktioner, som kan sættes i værk ved snyd til eksamen
og årsprøver/terminsprøver.

Første tilfælde af
snyd

Efterfølgende
tilfælde af snyd

Eksamen

Årsprøve/Terminsprøve

Bortvisning fra eksamen eller
karakteren -3.
Ved bortvisning fra eksamen
henvises eleven til at aflægge ny
eksamen i næste ordinære
eksamenstermin (Næste år)
Bortvisning fra eksamen eller
karakteren -3.
Ved bortvisning fra eksamen
henvises eleven til at aflægge ny
eksamen i næste ordinære
eksamenstermin (Næste år)

Skriftlig advarsel og
karakteren -3

Under hensyn til proportionalitetsprincippet kan
der gives en (ny) advarsel eller iværksættes en af
sanktionerne i § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om
studie- og ordensregler. Følgende sanktioner vil
formentlig være særligt relevante:
-Aflæggelse af prøve i det/de fag, hvor der er
snydt, hvis faget kan afsluttes med prøve på det
pågældende klassetrin i det pågældende år (er
relevant, hvis der er snydt i undervisningen).
-Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i
det/de fag, hvor der er snydt (er relevant, hvis der
er snydt i undervisningen).
-Bortvisning fra uddannelsen ved særligt grove eller
gentagende tilfælde.
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