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Procedure på VpR ved snyd  
med afleveringsopgaver og  
terminsprøver 
 

På Viborg private Realskole ser vi med stor alvor på såvel elevers kopiering af materiale 

fra internettet, kopiering af andre elevers opgaver samt andre former for snyd, hvor elever 

angiver andres materiale som værende resultat af eget arbejde.  

Vi betragter snyd som absolut uacceptabelt i den enkelte situation og ønsker, at den elev 

der har snydt skal forstå, at en sådan adfærd er en alvorligt forseelse og kan have 

vidtgående konsekvenser ved gentagelse. 

Derfor håndterer vi konstateret snyd efter faste retningslinjer, med henblik på at eleven 

fremadrettet afholder sig fra denne adfærd.  

 

Procedure: 

Ved mistanke om at en elev har snydt ved udarbejdelse af en afleveringsopgave eller en 

prøve, såvel terminsprøve som andre prøver, foreholder faglæren eleven mistanken.  

Medmindre dette afklarer, at mistanken er helt ubegrundet, inddrages elevens forældre og 

i visse situationer skolens ledelse.  

 

Første tilfælde af konstateret snyd 

 Er der tale om snyd med en afleveringsopgave eller en almindelig prøve, kontakter 

faglæren elevens forældre, enten via Forældreintra eller brev. Det gøres klart for 

såvel elev som forældre, at gentagelser vil kunne have konsekvenser for elevens 

fortsatte skolegang på VpR. Udgangspunktet for karaktergivningen vil være 

karakteren -3.  

 

 Sker snyderiet i forbindelse med en terminsprøve, indkaldes elev og forældre til en 

samtale, hvor såvel faglærer som en repræsentant for skolens ledelse deltager. Det 

gøres klart for såvel elev som forældre, at gentagelser vil kunne medføre, at 

elevens skolegang på Viborg private Realskole afbrydes. Der udfyldes et skema der 

beskriver snyderiet og de tiltag skolen har foretaget som følge heraf. 

Terminsprøven betragtes som annulleret, og eleven skal til en ny prøve for at opnå 

et prøveresultat. 
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I begge tilfælde udleveres til forældre og elev en beskrivelse af skolens forholdsregler ved 

snyd fra elevers side, og forældrene bedes bekræfte, at de er gjort bekendt med snyderiet 

og med konsekvenserne ved fremtidige gentagelser.  

Der opbevares efterfølgende på skolen en beskrivelse af det konstaterede snyd med 

angivelse af tidspunkt for snyderiet og forældrenes bekræftelse på orienteringen til dem. jfr. 

ovenstående.   

 

Andet tilfælde af konstateret snyd 

 Konstateres gentagelse af snyd med en afleveringsopgave, en almindelig prøve, 

eller en terminsprøve, indkaldes eleven og forældre til samtale med faglærer og en 

repræsentant fra ledelsen. Det gøres klart for såvel elev som forældre, at endnu en 

gentagelse vil kunne medføre elevens bortvisning fra VpR. Eleven sendes hjem i to 

dage for at overveje sin adfærd. Ved konstateret snyd med terminsprøve betragtes 

prøven som annulleret, og eleven skal til en fornyet prøve for at for at opnå et 

prøveresultat. Afleveringsopgaven eller den almindelige prøve gives som 

udgangspunkt karakteren -3.  Forældrene bekræfter, at de er gjort bekendt med 

den konstaterede snyd og konsekvensen af endnu en gentagelse. 

 

Tredje  tilfælde af konstateret snyd 

 Konstateres et 3. tilfælde af snyd med afleveringsopgaver, almindelige prøver eller 

terminsprøver, indkaldes elev og forældre til en samtale hvor såvel faglære og 

skoles ledelse deltager. Samtalen har som udgangspunkt, at elevens skolegang på 

Viborg private Realskole ophører med baggrund i elevens adfærd med gentagende 

tilfælde af snyd. 

 

Generelt 

Konstateres gentagelse af snyd, kan dette indgå i de oplysninger, der gives til den 

ungdomsuddannelsesinstitution, hvor eleven ønsker optagelse. 

 

 

 


