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Policydokument med handlingsplan: fusk, 

plagiat och disciplinära åtgärder 

Fusk och plagiat 

Definition av fusk och plagiat 
Med fusk menas att deltagare under pågående skrivning/provsituation eller annan kunskapsbedömning 

använder otillåtna hjälpmedel som fusklappar och böcker eller mobiltelefon, fickdator, skriva av eller på 

något annat sätt kommunicera med någon annan. 

Plagiat, d v s att kopiera/skriva av någon annans arbete från tryckt text eller internet, helt eller delvis, utan 

att ange vem som citeras/källa, är inte tillåtet utan betraktas som fusk. Detsamma gäller med rörligt 

material eller ljudfiler. 

Följder av fusk eller plagiering 
Prov där fusk kan bevisas, räknas inte som bedömningsunderlag utan räknas bort i sin helhet. 

Inlämningsuppgift, projektredovisning etc där fusk eller plagiering förekommit, räknas inte som 

genomförd. 

 

 

Disciplinära åtgärder 

Grund för disciplinära åtgärder 
Om deltagare bryter mot Södra Vätterbygdens Folkhögskolas regler, kan skolan tvingas vidta disciplinära 

åtgärder. Det kan röra sig om  

 överträdelse mot Svf:s Policydokument rörande droger och alkohol, 

 överträdelse mot Svf:s Policydokument med handlingsplan mot kränkande behandling, 

 stöld, hot och/eller handlnigar som leder till fysisk skada på deltagare eller personal på Svf, 

 skada på Svf:s egendom, 

 brott mot undertecknat hyreskontrakt för internatboende. 

 

Disciplinära åtgärder 
De åtgärder Svf kan vidta, är (utan inbördes ordning) 

 Varning 

 Avstängning från studierna under angiven tidsperiod 

 Avskiljning från studierna 

 Avhysning från internatet 

 

Varning är tydlig beträffande vilket beteende som inte accepteras. Varning beslutas av rektor i samråd 

med berörd personal. Deltagaren får den skriftliga varningen av rektor och undertecknar att varningen 

tagits emot.  
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Avstängning beslutas av rektor, linjeledare och ev ytterligare berörd personal och innebär att deltagaren 

inte får vara med i undervisningen under en viss period. Besked om avstägning är skriftligt med tydlig 

information om orsaken till avstängningen och ges till deltagaren av rektor tillsammans med linjeledare 

och deltagaren undertecknar att beskedet om avstängning är mottaget. 

 

Avskiljning innebär att deltagaren avslutar sina studier på skolan och beslut fattas av rektor i samråd med 

berörd linjeledare. Beskedet om avskiljning är skriftligt med tydlig information om orsaken till avskiljning 

och ges till deltagaren av rektor och linjeledare och deltagaren undertecknar att beskedet om avstängning 

är mottaget. 

 

Avhysning innebär att deltagaren inte längre har rätt att att bo på skolans internat p g a brott mot 

hyreskontraktet och sägs då upp från sitt boende. Skolan ska då anmäla uppsägningen till socialtjänsten i 

deltagarens hemkommun. Beskedet om avhysning fattas av rektor efter samråd med berörd personal, och 

lämnas till deltagaren av rektor. Deltagaren undertecknar att beskedet om avhysning är mottaget. 

 

Om deltagaren inte kommer till möte som skolledningen kallar till, skickas beslut om om varning, 

avstängning, avskiljning och avhysning till deltagaren med mejl samt med post till deltagarens 

folkbokföringsadress. 

 

 

Överklagande 
Deltagare kan överklaga beslut enligt ovan till Svf:s styrelses utskott för studerandefrågor. Överklagan ska 

mejlas till styrelsens ordförande, styrelsen@svf.fhsk.se, inom en vecka efter att beslutet fattats. Som berörd 

har deltagaren rätt att yttra sig då ärendet behandlas. Om deltagaren är missnöjd med styelsens beslut, kan 

deltagaren vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, men en anmälan. 


