
ANSÖKAN OM SÄRSKILD PRÖVNING 

Postadress 

Arbetslivsförvaltningen 
Vuxenutbildningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Johannesbergsgatan 3 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post

arbetslivsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 85 25 
Bankgiro 

5576-5218 

Arbetslivsförvaltningen 

En särskild prövning kostar 500 kr/prövning om du: 

 Har ett godkänt betyg i kursen sedan tidigare (gäller även SFI).

 Aldrig har läst kursen tidigare (gäller även SFI).

Du kommer att bli fakturerad summan av skolan efter att prövningen genomförts. 

En särskild prövning är gratis om du: 

 Läst kursen tidigare och fått betyg F eller IG. Du behöver bifoga betygskopia med denna

ansökan.

 Läst SFI och avslutat kursen innan betyg har kunnat sättas. Har du läst på annan skola än

Vuxenutbildningen Härnösand behöver du bifoga kursintyg med denna ansökan.

Personuppgifter: *Obligatorisk uppgift

Kurs jag vill göra särskild prövning i Kurskod Önskat prövningstillfälle 
OBS! Endast en kurs per tillfälle. 

1 * * 

2 

3 

4 

Jag intygar att jag tagit del av information om kostnad.

Underskrift (sökande)  Namnförtydligande (sökande)

Förnamn: * Efternamn: * Personnummer: * 

Adress: * Postnummer: * Ort: * 

E-post: * Telefonnummer: * 

Plats för datumstämpel 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar 
personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

https://www.harnosand.se/gdpr
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Arbetslivsförvaltningen 

Prövning - så här går det till: 

En prövning är en slags tentamen där du visar dina kunskaper i en kurs. 

Först får du chansen att läsa in aktuell litteratur. Prövningen resulterar sedan i ett betyg. Du följer alltså inte den 

ordinarie undervisningen utan anlitar oss för att få dina kunskaper betygsatta. Så här står det Skollagen 20 kap 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. 

1. Studievägledning

Om du är osäker på vad en prövning innebär kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare. Är du ändå

osäker efter denna kontakt hänvisar vi dig till en lärare som kan berätta mer om kraven i kursen, och om

hur prövningen kommer att gå till. Böcker utlånas inte utan du måste själv hålla med kurslitteratur.

2. Anmälan

Du fyller i en anmälningsblankett. Blanketten måste vara inlämnad till skolan senast två (2) veckor före

prövningsdatumet.

3. Efter anmälan

Inom några dagar från anmälan får du ett brev från oss med information om vilken lärare du ska kontakta

för att genomföra prövningen. Prövningen ska vara genomförd inom en (1) månad från det anmälda

prövningstillfället.

4. Egen förberedelse

Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. I en prövning ingår ingen

undervisning. Du kan alltså inte förvänta dig någon handledning och direkt hjälp med att ta dig an

kursinnehållet.

5. Prövningen

Själva prövningen kan se ut på olika sätt. Både skriftliga och muntliga delar kan ingå och kan bestå av ett

eller flera tillfällen. Bedömningen utgår alltid från de nationella kunskapskraven som du hittar på

Skolverkets hemsida. När alla uppgifter är fullföljda har läraren två (2) veckor på sig att sätta betyg.

6. Efteråt

Efter fullgjord prövning utfärdas betyg i kursen. Betyget skickas digitalt från skolan till berörda

myndigheter (ex CSN, UHR). Vill du ha ut ett betygsdokument i pappersform behöver du göra en separat

beställning för detta.
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