
   
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 2018-03-29

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

Prövningsdatum

Underskrift Namnförtydligande

Betyg: A
B
C
D
E
F
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Jämtlands Gymnasieförbund! • Tel. 010-490 24 00 (vx) • www.jgy.se
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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
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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. 
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