Skriftlighed og snyd
Alle regler tager udgangspunkt i Eksamensbekendtgørelsen for stx (bekendtgørelse 1018 af 25.august
2010).
Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133219
Du har pligt til at aflevere alle de skriftlige opgaver, læreren stiller, rettidigt. Hvis du ikke afleverer
dine opgaver, bliver det noteret i lectio som skriftligt fravær, og hvis den skriftlige fraværsprocent
bliver for stor, vil du få en advarsel og evt. blive sat på særlige vilkår.
Det samme gælder, hvis vi opdager, at du har skrevet en opgave af efter andre, eller hvis du har klippet
fra internettet uden at skrive, hvor du har det fra. Hvis en lærer konstaterer, at du har afleveret en
opgave, som er skrevet af eller plagieret fra andre, indberetter læreren dig til vicerektor. Vicerektor
indkalder dig til en samtale, og du får en alvorlig advarsel, der skrives ind i lectio. Du skal herefter
skrive en opgave under prøvelignende forhold i fagets timer. Du får fravær for din tilstedeværelse i
undervisningen. Den nye opgave skal medindgå i den samlede vurdering af dit skriftlige standpunkt.
Bliver du grebet i snyd 2. gang, vil vi underrette dine forældre, hvis du er under 18 år. Internetsnyderiet vil blive skrevet ind i lectio, og du vil blive idømt en sanktion. Du vil samtidig blive gjort
opmærksom på, at hvis dette forhold gentager sig, vil du, uden varsel, blive bortvist fra skolen.
I de opgaver, du afleverer elektronisk via lectio, har læreren mulighed for at bruge programmet
plagiatkontrol, der sammenligner opgaver afleveret i lectio på alle skoler og kontrollerer, om der er
sammenfaldende tekst. Hvis du afleverer opgaven via mail eller i papirform, kan læreren anvende
andre plagiatprogrammer som fx Urkund.
Om konsekvenser af snyd ved studieretningsprojektet og ved skriftlig eksamen:
Hvis du har snydt, fx skrevet andres formuleringer af uden henvisning, kan du ikke få bedømt din
besvarelse. Når du bruger andres formuleringer i din besvarelse, skal du huske at citere og henvise
korrekt. Hvis du ikke kan få bedømt din besvarelse, og dermed ikke får en karakter for dit
studieretningsprojekt, består du ikke din studentereksamen. Normalt vil det betyde, at du skal
udarbejde et nyt studieretningsprojekt året efter og altså først derefter består din studentereksamen.
Hvis du snyder til den skriftlige eksamen, vil du ligeledes blive bortvist og må vente et år med at blive
student.

Hvis vi konstaterer plagiat ved en årsprøve, skal opgaven bedømmes til -3, eleven skal indkaldes til en
alvorlig samtale med vicerektor, og der skal skrives et notat på elevens forsømmelsesblad for det
kommende skoleår.
Manglende overholdelse af de nævnte forhold kan føre til en sanktion. De fremgår alle af § 7 i
bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Følgende kan komme på
tale: advarsler, udelukkelse fra konkrete arrangementer, midlertidig udelukkelse fra undervisningen i
op til 10 dage og bortvisning fra skolen.

