PRÖVNING
Personuppgifter
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon

Anmälan till prövning
Kurs

Prövningsperiod

Underskrift

Datum

Inbetalning görs till Bankgiro: 265-9399 (avgift 500kr)
Skicka anmälan till Göinge Utbildningscenter, Källgatan 12, 289 72 Sibbhult. Märk din betalning ”Prövningsavgift”
Anmälan kan ej behandlas om inte betyg inkommer!

Avgift betald

Prövningsförrättare (Fylls i av skolan)
För- och efternamn
E-postadress

Telefon

För- och efternamn
E-postadress

Telefon

Betyg (Fylls i av skolan)
Kurs

Betyg

Betyg sätts enligt 6-gradig skala: A, B, C, D, E och F (F = ej godkänt betyg)

□ Ovanstående elev har denna dag fullgjort prövning
□ Betyg kan inte sättas eller prövningen avbryts
Underskrift Prövningsförrättare (Fylls i av skolan)
Datum

Prövningsförrättares underskrift

Datum

Medbedömares underskrift

Göinge Utbildningscenter Källgatan 12, 289 72 Sibbhult Växel: 044 – 775 64 00
Mail: guc@ostragoinge.se Webb: www.guc.nu
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Blanketten ”Anmälan om prövning” och kopia på betyg lämnas till expeditionen.
(Inbetalning till Bankgiro: 265-9399, avgift 500kr) Expeditionen lämnar kopia till
rektor och behåller orginalet i pärmen som underlag för betygskatalog.
Inbetalt belopp återbetalas endast om vi inte kan genomföra prövningen.
Rektor utser vem som blir prövningsförrättare/lärare och lämnar över ärendet samt
meddelar expeditionen vem prövningsförrättaren/läraren blev så detta kan tillföras
originalet i pärmen.
Prövningsförrättaren/läraren kontaktar eleven för träff och/eller vidare planering.
Var noga med att lämna ut kontaktuppgifter!
Prövningsförrättaren/läraren ska tillse att skoladministrationen får dokumentationen
för registrering i Extens och att bilägga elevakt när prövningen är slutförd.

Utdrag ur Gymnasieförordningen 8 kap.
Prövning för den som är elev i gymnasieskolan
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.
Prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan
25 § Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån
har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt
program utom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten
gäller också SFI (Svenska för invandrare) och gymnasiearbetet.
Prövning får göras endast vid en skolenhet som anordnar den aktuella
kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde
som gymnasiearbetet avser.
26 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning.
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