
Skrivningsregler

1. Tag i god tid reda på i vilken lokal du skall skriva. Se till att du är informerad om vilka hjälpmedel
som är tillåtna. Observera: ”Inga hjälpmedel” betyder bl.a. att räknedosa ej är tillåten.

2. Infinn dig i god tid före skrivningens början, gärna 15 minuter innan. Det tar tid att placera flera
hundra skrivande. — Du kan tilldelas skrivplats av en skrivvakt. Placeringen är alltså inte fri.

3. Gå direkt till din skrivplats och plocka fram terminskort, legitimation, tillåtna hjälpmedel, kul-
spetspenna (för att fylla i omslaget), ev. förfriskningar m.m. ur väskan. Placera sedan väskan på
därför avsedd plats, normalt utmed väggarna. Under pågående skrivning får väska öppnas endast
under uppsikt av skrivvakt.

4. Mobiltelefoner får ej föras in i skrivsalen, inte ens om de är avstängda. (Kan lämnas i väskan.)
Free-style apparater och liknande är förbjudna.

5. Sitt kvar på din plats och invänta skrivningens start. Sedan skrivningen börjat är alla samtal
förbjudna.

6. Efter skrivningens början går vakterna runt och gör identitetskontroll samt kontrollerar termins-
räkningen. Samtidigt upprättas en placeringslista.

• Om du saknar legitimation med foto skall du under skrivningens gång kontakta den skriv-
ningsansvarige för att avtala tid när du personligen kan träffa denne för att visa upp legiti-
mationen. I annat fall kommer din skrivning inte att rättas. Den ansvarige för skrivningen
infinner sig ett par gånger under skrivningens gång.

• Den som saknar kvitterad terminsräkning skall snarast visa upp sådan på institutionens
expedition.

7. Skrivpapper tillhandahålles av institutionen. Lägg inget skrivpapper på golvet.

8. När du tillfälligt lämnar din plats i något ärende skall du täcka över de papper du redan skrivit
på.

9. Du får inte lämna skrivlokalen förrän tidigast en timme efter skrivningens början. (Regeln behövs
för att elever som kommer högst en timme för sent skall kunna få skriva.) Legitimation och
terminsräkning skall också vara kontrollerade innan du får lämna lokalen.

10. Vid meddelande om att skrivtiden är slut skall du omedelbart lämna in dina lösningar.

Vid inlämningen placeras lösningarna i ett ifyllt omslag. Inga lösningar får skrivas på själva
omslaget. Uppgifterna skall vara ordnade i nummerordning. Skriv dina initialer på varje blad.
Skriv bara på ena sidan av papperet.

På omslaget markeras de uppgifter till vilka du lämnat in lösning samt antalet inlämnade blad.
Vidare skall på omslaget fyllas i namn, personnummer, program och inskrivningsår, samt namn-
teckning. Personuppgifterna fylls i (med bläck) redan före identitetskontrollen enligt punkt 6.

Även om du inte löser någon uppgift är du skyldig att lämna in ett korrekt ifyllt omslag.

11. Du får under skrivningens gång inte samtala med någon annan skrivande. Även ”oskyldiga” lån
av suddgummi eller dylikt måste gå via skrivningsvakt. Även efter att du lämnat in din skrivning
är samtal med andra förbjudet så länge du befinner dig i skrivlokalen.

Alla brott mot dessa regler är att betrakta som försök till fusk.

12. Tänk på konsekvenserna av fusk. Det kan bland annat bli fråga om avstängning från såväl under-
visning som examination under högst sex månader.
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