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Vuxentutbildningen

Riktlinjer för prövningar på grundläggande och gymnasial nivå
”30 § Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha
möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete.
Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.
Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen.
Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda
kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.” – Skollagen (2010:800)

Ansökan
En elev kan göra prövning antingen under vårterminen eller under höstterminen. Ansökan om
prövning ska vara den administrativa enheten tillhanda senast 1 februari och 1 september
(OBS! poststämpel/ankomststämpel gäller).
En prövning kostar 500 kr, det ska bifogas ett kvitto på betalning för att ansökan ska räknas
som komplett. Om eleven kan uppvisa att hen fått IG/F i kursen som prövningen gäller är
prövningen gratis. Prövningar på grundläggandenivå är alltid kostnadsfria.
F-prövningar – en elev som fått F i en kurs hos extern anordnare har rätt att göra en så kallad
F-prövning upp till 1 år efter att kursen betygsatts. F-prövningen är kostnadsfri och eleven
ansöker direkt hos utbildningsanordnaren.
Beslut om prövning och tidsram
Rektor beslutar om en prövning ska beviljas.
När prövning beviljas kommer en lärare inom 3 veckor att kontakta eleven. Elev som inte har
svarat lärare inom ytterligare 3 veckor ska avslutas.
Elev som läst en kurs eller beviljats en prövning kommer inte beviljas prövning i samma kurs
inom 6 månader efter avslut. Elev kommer inte att beviljas prövning i mer än 400 poäng per
prövningsperiod.
Eleven har i regel 6 månader på sig att avsluta prövningen. Undantag görs för elever som
behöver komplettera med betygen till högskolan, då måste kursen vara betygsatt senast v. 22
och v. 46.
Material och hjälpmedel
Eleven ansvarar själv för att införskaffa och bekosta det material och hjälpmedel som behövs
för att kunna genomföra prövningen, exempelvis kurslitteratur, miniräknare, formelsamling
m.m.
Material för prövningar på grundläggande nivå tillhandahålls av skolan.
Återbetalning
Avgiften betalas inte tillbaka om den prövande själv väljer att avbryta prövningsförfarandet.
Om vuxenutbildningen brister i sitt åtagande gentemot den prövande betalas avgiften tillbaka.
Det är alltid rektor som beslutar om prövningsavgiften ska betalas tillbaka.

