
 
 

Procedure i forbindelse med elevers snyd ved skriftlige afleveringer 

 

Hvis en lærer får mistanke om snyd i forbindelse med det skriftlige arbejde, følges følgende procedure: 

Første gang, der snydes: 

 

Hvis eleven indrømmer: 

Læreren konfronterer eleven med sin mistanke, der underbygges med påviselige tegn på snyd. Når eleven 
indrømmer, vurderer pågældende faglærer, om der skal afleveres en ny opgave, samt om og hvordan 
denne evalueres, og der sker ikke videre i sagen. Eleven får besked på, at hvis vedkommende snyder endnu 
en gang, kan det medføre bortvisning nogle dage. Snyderiet meddeles ledelsen, der sørger for, at det føres 
ind i elevens kardex, og forældrene orienteres. 

 

Hvis eleven ikke indrømmer: 

Når eleven ikke indrømmer, går sagen videre til ledelsen. Hvis ledelsen giver læreren medhold i mistanken 
om snyd, indkaldes eleven og forældre til en samtale, hvor man via ”eksamination” af eleven i opgaven vil 
forsøge at komme frem til, hvorvidt der er tale om snyd eller ej. Hvis lærer og ledelse herefter stadig er 
overbevist om snyd, gives der enten en påtale eller en advarsel om, at yderligere tilfælde af snyd kan 
medføre bortvisning nogle dage. Mistanken om snyd føres ind i kardex. Pågældende faglærer beslutter, om 
der skal afleveres en ny opgave, samt om og hvordan denne evalueres. 

 

Anden gang, der snydes: 

Gribes samme elev endnu en gang i snyderi, kan det medføre bortvisning nogle dage. Der gives en skriftlig 
advarsel om, at gentagelse af snyderiet kan medføre bortvisning fra skolen. 

 

Tredje gang, der snydes: 

Bortvisning kan komme på tale, men endelig stillingtagen træffes i den konkrete, individuelle sag. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Procedure i forbindelse med elevers snyd ved skriftlige årsprøver og terminsprøver 

 

Hvis eleven indrømmer: 

Læreren konfronterer eleven med sin mistanke, der underbygges med påviselige tegn på snyd. Når eleven 
indrømmer, skal eleven gennemføre en ny prøve på et – af skolen – planlagt tidspunkt (efter almindelig 
undervisning). Det kan besluttes, at eleven fratages nogle af de hjælpemidler, der på normalvis er tilladte, 
hvis disse har været brugt til snyd (fx computer, internetadgang el. lign). Læreren retter opgaven på et 
tidspunkt, hvor det passer ind i forhold til lærerens øvrige opgaver og forberedelse. Eleven får besked på, at 
hvis vedkommende snyder endnu en gang, kan det medføre bortvisning nogle dage. Snyderiet meddeles 
ledelsen, der sørger for, at det føres ind i elevens kardex, og forældrene orienteres. 

 

Hvis eleven ikke indrømmer: 

Når eleven ikke indrømmer, går sagen videre til ledelsen. Hvis ledelsen giver læreren medhold i mistanken 
om snyd, indkaldes eleven og forældre til en samtale, hvor man via ”eksamination” af eleven i opgaven vil 
forsøge at komme frem til, hvorvidt der er tale om snyd eller ej. Hvis lærer og ledelse herefter stadig er 
overbevist om snyd, ender det med, at eleven gennemføre en ny prøve på et – af skolen – planlagt 
tidspunkt (efter almindelig undervisning). Det kan besluttes, at eleven fratages nogle af de hjælpemidler, 
der på normalvis er tilladte, hvis disse har været brugt til snyd (fx computer, internetadgang el. lign). 
Læreren retter opgaven på et tidspunkt, hvor det passer ind i forhold til lærerens øvrige opgaver og 
forberedelse.  Eleven advares om, at yderligere tilfælde af snyd kan medføre bortvisning nogle dage. 
Mistanken om snyd føres ind i kardex. 

 

Procedure i forbindelse med elevers snyd ved skriftlige afgangsprøver: 

Hvis der kan påvises snyd ved en officiel afsluttende eksamen, bortvises eleven øjeblikkeligt fra prøven. 
Prøven vil ikke blive sendt til bedømmelse hos censor, og eleven modtager til translokationen kun en kopi 
af det ufuldstændige afgangsbevis. Skriftlige omprøver kan kun afholdes sammen med ministeriets 
sygeprøver, som altid finder sted i december måned. Efter aflæggelse af omprøve udstedes det endelige 
afgangsbevis. Snyd ved eksamen betyder også, at man ikke har en fuld afgangseksamen, og man vil dermed 
skulle til optagelsesprøve, hvis man har søgt videre på ungdomsuddannelse. 

 

 


