Lena Örn, rektor

2018-10-23

PRÖVNING
Komvuxförordningen 4 kap 15§
Prövning
Den som vill ha ett betyg från Komvux har, utan hänsyn till ålder, rätt att gå igenom prövning i
alla kurser som får förekomma inom Komvux. Detta gäller även den som tidigare fått betyg på
kursen. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte gå igenom prövning i en kurs på vilken
eleven har fått minst betyget Godkänd.
Prövning får avläggas endast i en kommun eller ett landsting som anordnar den aktuella
kursen.
Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning.
Förutom att delta i reguljär undervisning i Komvux finns möjlighet att läsa in en kurs på egen
hand och genomgå prövning för att få betyg. Detta gäller enbart kurser som vi har i vårt
kursutbud och vid bestämda tider (prövningsperioder). Om synnerliga skäl föreligger kan
prövning göras utanför prövningsperiod. Rektor avgör om synnerliga skäl föreligger. Tid för
prövning meddelas av ansvarig lärare.
Avgiften är 500 kr/kurs
•

Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3, Enköpings kommun, Komvux.
Ange ditt namn och att det gäller prövning. Exempel: Anna Svensson, prövning

•

Betalning ska göras före sista anmälningsdag.
Sista datum för anmälan och betalning till prövning under våren är 31 januari.
Sista datum för anmälan och betalning till prövning under hösten är 31 augusti.

•

Erlagd avgift återbetalas inte! Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet,
kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

Rutiner
Anmälningsblankett och information om datum för prövningsperioderna, ansvarig lärare,
betalning mm finns att få på expeditionen. Finns också att ladda ner från Komvux hemsida:
www.komvux.enkoping.se

OBSERVERA:
•
•

Det är den som ska prövas som har ansvar för att ta kontakt med prövningslärare för
ytterligare information om till exempel lärobok och tid för prövningen.
Vid varje prövning ska den prövande kunna legitimera sig.
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