Anmälan om
prövning - extern

Dnr

Prövning i en kurs innebär att du läser en kurs på egen hand och vid några tillfällen
examineras på kursens kunskapskrav. Prövningen omfattar hela kursen enligt den
nationella kursplanen. Prövningen får inte vara en komplettering där bara vissa delar av
kunskapskraven prövas. Obs! Prövning i en kurs per prövningstillfälle.
Prövning regleras i Skollagen kap 20 § 30, i Gymnasieförordningen kap 8 § 10 och i förordning 1991:1124
INFORMATION
Du som har slutat gymnasiet har två möjligheter:
1. Du kan göra en prövning på den skola där du läste din utbildning. Prövning kan ske läsåret efter att du avslutat din
utbildning. Anmälan sker till ordinarie prövningstillfällen.
2. Om det har gått mer än ett läsår sedan du avslutade dina gymnasiestudier tar du kontakt med Lärcentrum i din
hemkommun.Det är till Lärcentrum du gör din ansökan eftersom prövningar hanteras inom respektive kommuns
vuxenutbildning.
För dig som redan gått ut gymnasiet kostar en prövning 500 kronor per kurs. Betalningen måste ske innan prövning och
inbetalas till Jämtlands Gymnasium bankgiro 807-3983. Ange som meddelande att betalningen anser prövning, vilket ämne,
vilken skolenhet (t.ex. Wargentin) samt ditt för- och efternamn. Kvitto på godkänd betalning lämnas i samband med att
anmälningsblanketten lämnas in.
Innan prövning
För att få pröva måste du senast sex 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.
ID-kort eller annan giltig identitetshandling ska uppvisas vid samtliga examinationstillfällen.

Prövning (för att höja ett icke godkänt betyg)
Prövning (för att höja ett tidigare godkänt betyg)
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Bedömning
Ifylles av bedömaren och lämnas till elevadministratör senast två veckor efter prövning
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Jämtlands gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om dina rättigheter
finns på förbundets hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.
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