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Riktlinjer för akut utrymning vid salsskrivningar arrangerade av
SOL och institutionerna på LUX
Före tentamen:
 Skrivningsvakten informerar om utrymningsvägar och återsamlingsplats
samt uppmanar studenterna att aldrig gå mot rökfyllt område.
Vid utrymning:
 När utrymningslarmet ljuder avbryter skrivningsvakten skrivningen och
därefter får inga skrivningar lämnas in.
 Skrivningsvakten påkallar samtliga studenters uppmärksamhet och
meddelar att utrymning ska ske omedelbart och att material som tillhör
tentamen inte får medföras från lokalen.
 Skrivningsvakten lämnar om möjligt lokalen sist, utan att riskera sin egen
säkerhet.
När klartecken getts för återgång:
 Skrivningsvakten går ensam in i lokalen och kontrollerar att studenterna
kan släppas in. Vakten släpper in studenterna, meddelar att tentamen
avbryts och att följande gäller:
o Inga ytterligare noteringar är tillåtna på skrivningen.
o De skrivningar som har lämnats in före utrymningen kommer att
rättas.
o Skrivningar som inte lämnats in ”ogiltigförklaras” och tentamen
kommer att få göras om vid senare tillfälle.
o Studenten kan dock välja att få sin skrivning rättad trots att alla
frågor inte är besvarade och att den inte lämnats in före
utrymningen. Studenten måste meddela omgående till
skrivningsvakten att skrivningen ska rättas och utan dröjsmål
lämna in den.
o Studenter som inte vill ha sin skrivning rättad samlar ihop alla
papper och medtager dem från salen.
 Skrivningsvakten kontaktar ansvarig lärare/tentamensansvarig och
meddelar varför tentamenavbrutits.
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Skrivningsvakten ser till att ansvarig lärare/tentamensansvarig får de
skrivningar som ska rättas.
Den ansvarige läraren planerar in en ny skrivningstid för tentamen och
meddelar studenterna den nya tiden snarast.

