PRÖVNING år 2021
Vuxenutbildningsenheten i Jönköping
Vad är en prövning?
En prövning är ett stort prov som testar dina kunskaper i en kurs för att du skall kunna få ett betyg. Det kan handla om att
du har ett betyg i en kurs sedan tidigare, som du vill försöka höja till ett bättre resultat, eller pröva i en kurs du tidigare
inte har läst, men som du behöver ha betyg i. En prövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand, utan
handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier. Se mer om detta på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.

Hur gör jag en prövning?
De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. Prövningen kan delas upp på
ett eller flera tillfällen, eller t o m under en längre period beroende på kurs. Vi rekommenderar, för att uppnå ett bra
studieresultat, att inte pröva i för många kurser per halvår. En prövning är mycket mer intensiv och mer tidskrävande än
ett prov man genomför under vanliga studier.

I vilka kurser/ämnen kan jag göra en prövning?
Vuxenutbildningsenheten samordnar alla anmälningar, både prövning i kurs där du ev. har IG/F, i kurs där du vill höja
redan godkända betyg eller i kurser du inte läst tidigare. Du har möjlighet att göra en prövning i alla kurser som anordnas
inom Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings kommun.

Kan jag pröva under tiden jag går på ungdomsgymnasiet?
Så länge du är inskriven på ungdomsgymnasiet vänder du dig dit med både frågor och anmälan till prövning.
Vuxenutbildningsenheten ansvarar för prövningen när du avslutat studierna på ungdomsgymnasiet.

Var sker prövningen?
En bedömning görs av Vuxenutbildningsenheten på vilken skola de olika prövningarna lämpligast ska ske.

Avgift
Prövningen kostar 500 kronor per kurs. Faktura kommer sedan att skickas till den adress som finns angiven på
anmälningsblanketten.
Endast om Vuxenutbildningsenheten inte kan genomföra prövningen av praktiska orsaker annulleras fakturan/ återbetalas
avgiften.
Avgift kommer att krävas av den som har godkänt betyg sedan tidigare, samt av den som inte studerar inom den
kommunala vuxenutbildningen oavsett betyg.

Ev. kostnad för litteratur tillkommer.

Hur anmäler jag mig till en prövning?
Om du vill anmäla dig till en prövning tar du kontakt med Vägledningscentrum för samtal med en studievägledare. Du
behöver inte boka tid i förväg utan kan komma på våra ordinarie öppettider. Glöm inte att ta med dig dina tidigare betyg
då dessa skall bifogas med din ansökan. Efter samtalet fyller ni gemensamt i ansökningsblanketten.

Vad händer efter ansökan?
Du får besked ca 1 vecka innan prövningsperioden börjar om var du skall genomföra din prövning. Detta besked kommer
per e-post. Du ansvarar själv för att så snart som möjligt ta kontakt med angiven anordnare/lärare för information,
anvisningar samt bokning av prövningstillfälle. Hör du inte av dig inom 2 veckor är din ansökan inte längre giltig.
Detsamma gäller om du uteblir från din bokade prövning utan särskilda skäl.

Prövningsperioder
Vuxenutbildningen på gymnasial nivå har två prövningsperioder per år.
Period 1: V 9 – 16. Anmälan senast: 27/1
Period 2: V 35 – 42. Anmälan senast: 4/8
Vuxenutbildning på grundläggande nivå har fyra prövningsperioder per år.
Period 1: V 5–8. Anmälan senast: 13/1
Period 2: V 16–19. Anmälan senast: 31/3
Period 3: V 36–39. Anmälan senast 18/8
Period 4: V 43–46. Anmälan senast 28/9
Viktigt att tänka på om du skall komplettera med betyg till Antagningsenheten

för studier på
t ex högskolenivå, är att du måste göra din prövning i god tid innan sista kompletteringsdag.
Betyg efter prövning
Det tar ca 2 – 3 veckor innan din prövning är rättad. Om du önskar få betyget utskrivet och hemskickat gör du en
beställning på Vuxenutbildningens hemsida.
Om du skall komplettera med betyg till högskolan har du själv ansvaret för att antingen ladda upp det på
www.antagning.se.

För mer information:

Våra öppettider:

Vägledningscentrum
Barnarpsgatan 40, Jönköping
Tel: 036 – 10 50 00
Mail: vagledningscentrum@jonkoping.se
www.jonkoping.se/vuxenutbildning

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

10 - 13
10 – 13
10 - 13
10 – 13
stängt

