FALKENBERGS GYMNASIESKOLA
Extern prövning
Information och ansökan

Extarna prövningar vid Falkenbergs gymnasieskola
Vad är en prövning?
En prövning är en möjlighet att få ett betyg i en kurs eller
att höja ett betyg. En prövning innebär att Du får genomgå
skriftliga och/eller muntliga prov för att få betyg i en hel
kurs. En prövning består av ett representativt urval av
kursens centrala innehåll och du skall ges möjlighet att
pröva dina kunskaper mot hela betygsskalan A-F.
En prövning gör Du, för att

✓ få ett godkänt betyg i en kurs där Du fått

Du måste då ha inhämtat kunskaperna på annat sätt
eller på egen hand. Ett betyg som Du får på detta sätt
kan Du ej höja förrän du avslutat Dina gymnasiestudier.
Denna prövning får Du betala en avgift för att göra.
• om du fått F på en kurs i år 3 som var förlagd till
läsårets sista del och därför ej har möjlighet att kunna
pröva före examen, har Du rätt till kostnadsfri
prövning efter avslutad skolgång, dock ej längre än
påföljande hösttermin.

betyget F.

✓ få betyg i en kurs eller ett gymnasiearbete Du inte
tidigare har betyg i

✓ höja ett betyg. OBS! Denna prövning måste göras
efter avslutade gymnasiestudier.
Prövningar kan anordnas i kurser som finns på nationella
program och som ges vid Falkenbergs gymnasieskola.
Undervisning eller handledning ingår ej i prövningen. Det
innebär att Du själv måste förvärva de kunskaper som
behövs för att få ett betyg, eller för att höja ett betyg som
Du fått tidigare.

Aktuella kursplaner och betygskriterier finner
Du på Skolverkets eller skolans hemsida:
www.skolverket.se
www.falkenbergsgymnasieskola.se

Elever som ej går i gymnasieskolan
Även Du som studerar på egen hand har möjlighet att
genomgå följande typer av prövningar:
• om Du vill höja ditt betyg på kurser med redan godkänt
betyg och för gymnasiearbetet.
• om Du vill få betyg i en kurs Du läst på egen hand.
Ovan nämnda prövningar är avgiftsbelagda och kan
endast erbjudas om kursen finns inom kursutbudet vid
Falkenbergs gymnasieskola.
I vissa fall rekommenderar vi studier inom den kommunala
vuxenutbildningen i Falkenberg. Det gäller t ex:
• om Du behöver handledning eller undervisning för att
klara prövningen
• om du inte tidigare har genomgått kursen, och inte på
annat sätt har inhämtat kunskaperna
• om kursen innehåller laborativa moment eller kräver
aktivt deltagande

Förkunskapskrav
Vem har rätt att genomgå en prövning?
Elever som går i gymnasieskolan
Är du elev i gymnasieskolan har Du rätt att genomgå
följande typer av prövningar:

Notera särskilt om kurser Du vill pröva i har
förkunskapskrav. Finns det förkunskapskrav måste Du visa
att Du uppfyller dem. Detta innebär bl a att Du inte kan
pröva i en kurs på en högre nivå (t ex Matematik2) om Du
saknar betyg på den lägre nivån (Matematik1).

• om Du har fått betyget F i en kurs eller gymnasiearbete
som ingår i din individuella studieplan.
• Denna prövning är kostnadsfri.
• om Du vill få ett betyg på en kurs som Du ännu ej läst
och som ingår i din individuella studieplan (pröva i
förväg).
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När kan man pröva?
Skolan har särskilda prövningsperioder. Prövningsperioderna är vanligtvis detsamma både för våra egna elever och de
som inte är elever på skolan.

Anmälan
Anmälan görs till skolans Information om det gäller extern prövning. Elever som går på gymnasieskolan (intern prövning)
anmäler sig till elevregistreringen.

Vad kostar det och hur betalar jag?
• Om Du är inskriven som elev vid Falkenbergs gymnasieskola eller vuxenutbildningen och fått betyget F på den kurs
prövningen gäller är prövningen kostnadsfri.
• Om du inte är elev vid Falkenbergs gymnasieskola erläggs prövningsavgift på 500 kr/kurs vid anmälan.
• Om Du som är elev vid Falkenbergs gymnasieskola vill pröva ”i förväg” erläggs prövningsavgift på 500 kr/kurs vid
anmälan.
Du betalar din prövning med betalkort direkt i Informationen eller genom inbetalning på Plusgiro 115200-8. Ange ordet
”prövning” samt ditt för- och efternamn i meddelandefältet, så skolan vet vem pengarna kommer ifrån och vad det gäller.
Om du skall betala för prövningen så måste du göra det innan skolan påbörjar arbetet med att förbereda för prövningen. Om
du betalt men inte genomför prövningen så betalas inte avgiften tillbaka om Falkenbergs gymnasieskola har haft arbete
med att förbereda prövningen. Däremot kan prövningen flyttas till nästa prövningstillfälle.
När det gäller kurslitteratur är skolan ej skyldig att tillhanda litteratur för inläsning. Skolbiblioteket och
kommunbiblioteket kan vara behjälpliga med utlåning av litteratur.

Meddelande om betyg
Senast fyra veckor efter prövningstillfället får Du ett besked om vilket betyg Du fått vid prövningen. Är du elev i
gymnasieskolan förs betyget in i studieplanen. Är Du inte elev i gymnasieskolan redovisas betyget på ett särskilt dokument.

Behov av skärskilt stöd
Tillsammans med prövningsansvarig lärare kan Du som har en funktionsnedsättning, som inte är av tillfällig natur, ha rätt
att diskutera genomförande av prövning så att Du ges möjlighet att visa kunskaper utifrån personliga förutsättningar. Du
kan komma att behöva styrka din funktionsnedsättning.

Prövningsperioder 2018/2019
1.

Vecka 44:
Tid för prövning
Sista anmälningsdag:

Mån 29/10
kl. 08.00 - 12.00
2018-10-15

2.

Vecka 11:
Tid för prövning
Sista anmälningsdag:

Mån 11/3 *
kl. 08.00 - 12.00
2019-02-25

* Datum kan ev. ändras om studiedag flyttas

Informationen i detta meddelande är baserad på;
Gymnasieförordningen 2010:2039, 8 kap. § 10,
§§ 25-27 och Förordning (1991:1124) om
avgifter för prövning inom skolväsendet.

KOM IHÅG - Ta med giltig
identitetshandling till prövningstillfället.

Lokal: Falkenbergs gymnasieskola.
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Betygssättande lärare:___________________________
Betyg innan prövning:________________

Personuppgifter
Namn

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer

Telefonnr (inkl riktnummer)

Mobilnummer

Klass

Postadress

Prövningen avser följande kurs/kurser:
Kurs/kurskod

Betyg

Prövningsperiod vecka

Datum

Lärarens signatur

Prövningsdatum

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På
kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har
enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter, kommun.falkenberg.se

Datum

Elevs underskrift

Avgift för prövning betalas vid anmälningstillfället.
Du betalar med kort eller via inbetalning på plusgiro 115200-8.
KOM IHÅG – Ta med giltig legitimation till prövningstillfället.

Skolans anteckningar

Underskrift av betygssättande lärare



PRÖVNING BETALD

_
Underskrift av registrator
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