Anmälan om särskild prövning – vårterminen 2021
Elevens namn

Klass

Fullständigt personnummer

Mentor

Telefonnummer

Kurs
Tidigare lärare

Jag har inte läst kursen tidigare

Meddelade om uppstart av prövning meddelas på Unikum och skolmejl

_____________________

_________________________________________________

Datum

Elevens underskrift

Rektorsbeslut:
Beviljas
Din prövningskvot är fylld. Ansök om prövning igen nästa termin.

_____________________

_______________________________________________

Datum

Rektor eller biträdande rektors underskrift

GyF 8 kap 24 § En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det
gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller
gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.
_____________________________________________________________________________________________________

Resultat av prövning:
Ej påbörjad
Betyg: _______ Betygsättande lärare: _______________________________________

Procapita

Tidigare omdöme bifogas

Berört arbetslag

Mentor

Elev

(T:) 2001

Information till dig som ansöker om prövning
Vad är en prövning?
Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan/har rätt
att göra prövning för att få ett godkänt betyg. Prövningen ska pröva mot samtliga kunskapskrav i den
aktuella kursen och det är viktigt att tänka på att inläsningen inför en prövning kan bli omfattande.
En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan en prövande lärare bedömer och betygssätter dina
kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets
ämnesplan/kursplan. Det kan vara en lärare som du tidigare inte haft i kursen.

Vad förväntas av dig när du gör en prövning?
Du förväntas komma väl förberedd och delta vid samtliga informations- och examinationstillfällen som
gäller för den givna prövningsperioden. Prövningen bygger på självstudier och eget ansvar vilket innebär
att du inte går på lektioner utan att du får ett kursmaterial att arbeta med för att förbereda dig inför
examinationstillfällena.
Det är obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen. Schemat för informations- och examinationstillfällen får
du vid första tillfället.
Om du missar något av dessa tillfällen eller inte når målen för förmågan som prövas har du möjlighet
att ansöka om ny prövning för nästkommande termin.

Hur förbereder jag mig?
För att klara av din prövning behöver du öva på dina förmågor. Du kommer att få tillgång till material inför
varje prövningsmoment.
Vi rekommenderar att du planerar dina studier och lägger ner mycket tid på att förbereda dig. När du
kommer till ett examinationstillfälle ska du ha med ditt material och självständigt kunna genomföra
uppgiften.

