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Anmälan om prövning  
Prövning i en kurs innebär att du studerar en kurs på egen hand och vid en given period. Prövningen omfattar hela 
kursen enligt den nationella kursplanen, betyg på kursen utfärdas på vanligt sätt. Vid prövning kan alla betygssteg 
förekomma. 
 

Namn: Klass: 
 

Mobiltel: 
 

Mentor: 

E-mailadress: 

 
 
 
 
________________________________________________          _____________________________ 
Kurs som prövningen avser                Kurskod 
  
 
________________________________________________             
Tidigare lärare i kursen    Sista anmälan till prövning 
     
      2021-09-10 

Depositionsavgift 100: -  ___________________ 
       Adm. Signatur    2021-11-26 

Depositionsavgift återlämnad_______________ 
            Elev Signatur   2022-02-11 
     OBS! Ingen prövning av svenska, engelska 
     eller matte vid sista prövningen. 
                 
 
Östersund den_____/_____20____     
     
      
________________________________________________             
Elevunderskrift 
 
   
 
Bedömning 
Ifylles av bedömaren och lämnas till administratör senast två veckor efter prövningsperioden. 
 
 
Efter genomförd prövning har eleven erhållit betyg:__________ Datum:_________________  
 
 
_______________________________________________  
Underskrift av prövande lärare   
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Prövning under skoltid för dig som fått ett F eller som saknar betyg 
 

Under tiden du går kvar i skolan kan du pröva på kurser där du har betyget F eller saknar betyg, detta gäller 
om kursen finns i skolans utbud. Prövningen genomförs på den egna skolan. Vid prövning kan alla betygssteg 
förekomma. Du kan nå målen för betyget F, E, D, C, B, A vid en prövning. Prövningen omfattar hela kursen 
enligt den nationella kursplanen.  

Anmälan till prövningen sker vid särskilda prövningsdatum under läsåret. Du kan pröva en kurs per prövning. 
Dock ligger kursen Idrott och Hälsa utöver detta. Denna kurs skall anmälas vid första prövningsdatumet och 
avslutas i maj. Denna prövning får genomföras utöver övriga prövningar.  

Prövningen kan bestå av skriftliga prov och färdighetsprov. Förutom prov kan det vara muntliga 
redovisningar/praktiska redovisningar/fördjupningsuppgifter/dataövningar/laborationer m.m. Om en kurs 
t.ex. har laborativa moment kan det innebära att du får göra laborationerna tillsammans med någon annan 
klass som läser kursen. 

Anmälan till prövning gör du på prövningsblanketten efter samråd med mentor. Blanketten lämnar du till 
Studie- och yrkesvägledaren inför aktuell prövning tillsammans med depositionsavgift på 100 kr. 
Depositionen återfås efter avslutad prövning oavsett vilket betyg som uppnåtts.  

Sista anmälningsdatum till prövningar under läsåret 2021-2022, 

Prövning 1: 2021-09-10,  
Prövning 2: 2021-11-26, 
Prövning 3: 2022-02-11.  

När du anmält dig till prövning blir du kallad av ansvarig prövande lärare. Denna träff är viktig att du deltar 
vid. Om du uteblir tolkas det som om du inte kommer att pröva i kursen och kan inte få tillbaka din 
depositionsavgift. Prövande lärare planerar tillsammans med dig hur och när prövningen genomförs.  
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