Prövning år 2013
Vuxenutbildningsenheten

Vad är en prövning och vem får göra den?
Om du vill ha betyg i en kurs där du själv skaffat dig kunskaper
eller vill höja ditt betyg på en kurs du tidigare läst, kan du göra en
prövning. Du läser på egen hand in en kurs enligt aktuell kursplan.

Vad innehåller en prövning?
Prövningen i en kurs har samma innehåll som aktuell kursplan. De
flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och
eller praktiska prov. Mer information får du av den anordnaren som
håller i prövningen.
Vi rekommenderar, för att uppnå ett bra studieresultat, max tre
prövningar per termin.

Anmälning - och sedan?
Med din anmälan ska du bifoga kopior
på tidigare studier.
Du som ska betala för din prövning
måste bifoga kvitto på betald avgift.
Om du uteblir vid provtillfället utan särskilda skäl avskrivs du från prövningen.
Komplettering till VHS: om du ska komplettera ditt betyg är du själv ansvarig
för att kontrollera att du anmält dig till
prövning på rätt kursplan.

Kan jag pröva i vilka kurser som helst?
Vuxenutbildningsenheten samordnar alla anmälningar inför varje
prövningsperiod, både vad gäller prövning i kurs där du ev. har IG
och i kurs där du vill konkurrenskomplettera. Du har rätt att göra
en prövning i alla kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning.

Kan jag pröva under tiden jag går
på ungdomsgymnasiet?
Huvudprincipen är att så länge du går kvar på ungdomsgymnasiet
vänder du dig dit med både frågor och anmälan till prövning. Prövningen genomförs under gymnasietiden och på skolan.
Vuxenutbildningsenheten ansvarar för prövningen när du avslutat
studierna på ungdomsgymnasiet.

Var sker prövningen?

Prövningsperioder 2013
Period 1 Vecka 8-11
Sista ansökningsdag 25 januari
Period 2 Vecka 17-20
Sista ansökningsdag 28 mars
Period 3 Vecka 37-40
Sista ansökningsdag 16 augusti
Period 4 Vecka 43-46
Sista ansökningsdag 1 oktober

En bedömning görs var de olika prövningarna lämpligast ska ske
med utgångspunkt från bl.a. lärarkompetens och praktiska omständigheter.
			

Betalning
Prövningen kostar 500 kronor per kurs. Betala genom Internet/
post/bank till bankgiro 341-9363 och ange följande:
• vilken kurs/vilka kurser prövningen gäller
• namnet på den som vill göra prövning
• konto 71913/461115.

För mer information
Vägledningscentrum
Barnarpsg.40, Jönköping
tfn 036-10 50 00
www.jonkoping.se/vuxenutbildning

Inbetald avgift återbetalas inte. Endast om Vuxenutbildningsenheten inte kan genomföra prövningen av praktiska orsaker
återbetalas avgiften. Om du inte betalar blir din anmälan inte giltig.
Om du tidigare har fått betyget IG är prövningen kostnadsfri.

Litteraturkostnad tillkommer.
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