
 

Retningslinje for behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk 

(sist revidert og vedtatt av rektor - oktober 2016)  

Lover og regler 
Universitet og høyskoleloven (uhl) beskriver fusk og forsøk på fusk i § 4-7 som omhandler annullering 

av eksamen eller prøve (herunder arbeidskrav), og i § 4-8 som omhandler utestengelse. En student 

som har fusket eller forsøkt å fuske, kan få sitt resultat annullert og utestenges i inntil 2 semester. En 

slik utestengelse gjelder også retten til å ta eksamen ved andre studiesteder. 

Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning presiserer 

reglene rundt fusk og forsøk på fusk i § 5-17.   

 

Saksgang 

Skoleeksamen 

Når eksamensvakt oppdager uregelmessigheter som vekker mistanke om fusk eller forsøk på fusk 

skal vedkommende melde mistanken til hovedvakt, som tar kontakt med eksamensansvarlig om 

forholdet. Eventuell dokumentasjon/hjelpemidler som begrunner mistanken, skal holdes tilbake av 

hovedvakten. Faglærer bedømmer om det er snakk om ulovlige hjelpemidler eller ikke. Studenten 

fullfører eksamensavviklingen uten de aktuelle hjelpemidlene, med mindre disse anses som lovlige. 

Det avholdes møte med studenten så snart som mulig, normalt direkte etter at eksamen er avsluttet. 

Så langt det lar seg gjøre deltar rektor, pro-rektor med ansvaret for skikkethetsvurdering og 

klagenemndas sekretær. 

Innleveringer (mappe, oppgave m.m) 

Når det oppstår mistanke om fusk ved innleveringer (eksamen eller arbeidskrav) skal det aktuelle 

forholdet dokumenteres, helst i form av rapport fra plagieringskontrollen. 

Det avholdes oppklaringsmøte så snart som mulig. Hvis studenten ikke ønsker å delta på slikt møte, 

skal h*n gis adgang til å sende sin uttalelse skriftlig. Så langt det lar seg gjøre deltar rektor, pro-rektor 

med ansvaret for skikkethetsvurdering og klagenemndas sekretær i møtet. 

Andre forhold 

Det kan være andre forhold som faller inn under begrepet fusk eller forsøk på fusk. I disse tilfellene 

skal det kalles inn til oppklaringsmøte på samme måte som ved innleveringer. 

Oppklaringsmøte 

Målet med oppklaringsmøte er at studenten skal gis anledning til å oppklare hvorfor mistanke om 

fusk eller forsøk på fusk har oppstått. Studenten har anledning til å ha med seg en ekstra person om 

ønskelig. 

Avsluttet sak eller oversendelse til klagenemnd for videre behandling 

Etter oppklaringsmøte avgjør rektor om saken avsluttes eller oversendes til videre behandling i 

høgskolens klagenemnd. Studenten varsles om avgjørelsen. Dersom saken sendes til klagenemnda 



for videre behandling, skal studenten motta varsel om tid og sted for møtet, samt saksdokumenter. 

Studenten har adgang til å la seg bistå av advokat på skolens bekostning. Studenten har adgang til å 

legge frem informasjon til klagenemnda skriftlig i forkant av møtet og eventuelt å møte i 

klagenemndas møte.  

Klagenemnda 
Klagenemnda består av en ekstern jurist, to ansatte og to studenter. 

Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning § 8-2 punkt 

d) gir høgskolens klagenemnd adgang til å behandle saker med mistanke om fusk eller forsøk på fusk. 

Klagenemdas vedtak  

Vedtak i saken formidles til studenten i brev. Vedtaket skal inneholde både studentens og skolens 

uttalelse, aktuelle lover og regler, klagenemndas vurdering av saken og vedtak i saken.  

Ved oversendelse av vedtak skal sakens dokumenter medfølge.  

Klagerett 

Studenten har adgang til å klage på vedtaket. Slik klage må sendes innen 3 uker av at studenten har 

mottatt vedtaket. Klagen sendes til sekretær for klagenemnda. 

Ved klage skal høgskolens klagenemnd først gis mulighet til å endre sitt vedtak. Dersom klagenemnda 

ikke ønsker å endre sitt vedtak, sendes saken over til Felles klagenemnd for videre behandling. 


