
   
Uppgifterna kommer att behandlas i i vårt datasystem i enlighet med Personuppgiftslagens föreskrifter (PUL). 
Personuppgiftsansvarig myndighet är Jämtlands Gymnasieförbund

Anmälan till prövning  
Obs! Prövning i en kurs per prövningstillfälle

Förnamn Efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Kurs som prövningen avser

Önskat prövningsdatumTidigare lärare i kursen

Kurskod

  
Jämtlands Gymnasieförbund! • Tel. 010-490 24 00 (vx) • www.jgy.se

Anmälan om prövning 
Intern

Information för dig som ska prövas:  
  
För att få pröva måste du senast tre veckor innan prövningstillfället ha tagit kontakt med den lärare som håller i prövningen  
för att få instruktioner och eventuellt material etc.  OBS! Om du inte tar kontakt så får du inte pröva! 
  
Elev ID-kort eller annan giltig identitetshandling ska uppvisas vid prövningstillfället 

Tfn Klass

Sökandes underskrift

100 kr i depositionsavgift
Signatur exp

Avgift

Prövning i en kurs innebär att du studerar en kurs på egen hand och vid ett givet tillfälle 
genomför ett prov på hela kursen. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella 
kursplanen, betyg på kursen utfärdas på vanligt sätt. 

Datum

Blankett reviderad 2017-10-17

Bedömning  
Ifylles av bedömaren och lämnas till elevadministratör senast två veckor efter prövning

Prövningsdatum

Underskrift Namnförtydligande

Betyg: A
B
C
D
E
F



Prövning under skoltiden för dig som fått IG eller som saknar betyg 
  
Prövningar skall ske vid särskilda prövningsstillfällen 2- 3 gånger/år. Prövning gäller alltid hel kurs. Du kan endast 
pröva en kurs per prövningstillfälle.  
  
Prövningstillfällen under läsåret 2017/2018 är:  
Östersund: 2017-11-10, 2018-03-16 och 2018-05-18. Konkurrenskompletterande prövning: 2017-06-12-2017-06-13. 
Bräcke, Bispgården och Krokom: Efter överenskommelse. Kontakta skolexpeditionerna. 
  
Du anmäler dig till prövning i receptionen senast 4 veckor före prövningstillfället. Där fyller du i en blankett och får 
samtidigt namnet på den lärare som du ska kontakta för instruktioner. Vid anmälan skall du också betala en 
depositionsavgift på 100:- som du får tillbaka efter genomförd prövning. 
  
Du skall kontakta ansvarig lärare för handledning senast 3 veckor före prövningstillfället. Om du inte tar kontakt 
med läraren förbereds ingen prövning.  
  
Ofta består prövningen av både skriftliga prov och färdighetsprov. Det kan förutom det skriftliga provet vara 
muntliga redovisningar/praktiska redovisningar/fördjupningsuppgifter/ dataövningar/ laborationer mm. Om en kurs 
har laborativa moment skall momenten genomföras i samråd med ansvarig lärare. Det kan innebära att du får göra 
laborationer tillsammans med någon klass som läser kursen. De skriftliga proven görs vid prövningstillfället. De 
andra redovisningarna kommer du och ansvarig lärare överens om tid för.  
  
Vid prövning kan alla betygssteg förekomma. Du kan alltså få IG, G, VG och MVG/A, B, C, D, E och F vid en 
prövning. Läraren sätter betyg senast två veckor efter prövningen och meddelar dig betyget.  
  
  
Elever som i förväg prövar på hel kurs 
  
Du kan göra en prövning på de kurser som ingår i din individuella studieplan. De genomförs på den egna skolan 
utan avgift för eleven. Om inte annat beslutas sker prövning vid ordinarie prövningstillfällen. Information och 
anmälan via receptionen. Om du får G eller högre betyg vid prövningen avslutas kursen och betyget gäller 
gymnasietiden ut. Du får alltså inte fortsätta i klassen för att försöka få ett högre betyg. 
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Uppgifterna kommer att behandlas i i vårt datasystem i enlighet med Personuppgiftslagens föreskrifter (PUL).
Personuppgiftsansvarig myndighet är Jämtlands Gymnasieförbund
Anmälan till prövning 
Obs! Prövning i en kurs per prövningstillfälle
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Kurs som prövningen avser
Önskat prövningsdatum
Tidigare lärare i kursen
Kurskod
 
Jämtlands Gymnasieförbund! • Tel. 010-490 24 00 (vx) • www.jgy.se
Anmälan om prövning
Intern
Information för dig som ska prövas: 
 
För att få pröva måste du senast tre veckor innan prövningstillfället ha tagit kontakt med den lärare som håller i prövningen 
för att få instruktioner och eventuellt material etc.  OBS! Om du inte tar kontakt så får du inte pröva!
 
Elev ID-kort eller annan giltig identitetshandling ska uppvisas vid prövningstillfället 
Tfn
Klass
Sökandes underskrift
Signatur exp
Avgift
Prövning i en kurs innebär att du studerar en kurs på egen hand och vid ett givet tillfälle genomför ett prov på hela kursen. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen, betyg på kursen utfärdas på vanligt sätt. 
Datum
Blankett reviderad 2017-10-17
Bedömning 
Ifylles av bedömaren och lämnas till elevadministratör senast två veckor efter prövning
Prövningsdatum
Underskrift
Namnförtydligande
Betyg:
Prövning under skoltiden för dig som fått IG eller som saknar betyg
 
Prövningar skall ske vid särskilda prövningsstillfällen 2- 3 gånger/år. Prövning gäller alltid hel kurs. Du kan endast pröva en kurs per prövningstillfälle. 
 
Prövningstillfällen under läsåret 2017/2018 är: 
Östersund: 2017-11-10, 2018-03-16 och 2018-05-18. Konkurrenskompletterande prövning: 2017-06-12-2017-06-13.
Bräcke, Bispgården och Krokom: Efter överenskommelse. Kontakta skolexpeditionerna.
 
Du anmäler dig till prövning i receptionen senast 4 veckor före prövningstillfället. Där fyller du i en blankett och får samtidigt namnet på den lärare som du ska kontakta för instruktioner. Vid anmälan skall du också betala en depositionsavgift på 100:- som du får tillbaka efter genomförd prövning.
 
Du skall kontakta ansvarig lärare för handledning senast 3 veckor före prövningstillfället. Om du inte tar kontakt med läraren förbereds ingen prövning. 
 
Ofta består prövningen av både skriftliga prov och färdighetsprov. Det kan förutom det skriftliga provet vara muntliga redovisningar/praktiska redovisningar/fördjupningsuppgifter/ dataövningar/ laborationer mm. Om en kurs har laborativa moment skall momenten genomföras i samråd med ansvarig lärare. Det kan innebära att du får göra laborationer tillsammans med någon klass som läser kursen. De skriftliga proven görs vid prövningstillfället. De andra redovisningarna kommer du och ansvarig lärare överens om tid för. 
 
Vid prövning kan alla betygssteg förekomma. Du kan alltså få IG, G, VG och MVG/A, B, C, D, E och F vid en prövning. Läraren sätter betyg senast två veckor efter prövningen och meddelar dig betyget. 
 
 
Elever som i förväg prövar på hel kurs
 
Du kan göra en prövning på de kurser som ingår i din individuella studieplan. De genomförs på den egna skolan utan avgift för eleven. Om inte annat beslutas sker prövning vid ordinarie prövningstillfällen. Information och anmälan via receptionen. Om du får G eller högre betyg vid prövningen avslutas kursen och betyget gäller gymnasietiden ut. Du får alltså inte fortsätta i klassen för att försöka få ett högre betyg.
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