Ansökan prövning i kurs
Vuxenutbildning Skövde

Personnummer

Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Folkbokförd i kommun:

Jag vill pröva i följande kurs;
Kurs: ____________________________________________

Kurskod: ______________

Nuvarande betyg i kursen; ___________________________
Betygsmål för prövningen; ___________________________

En prövning kostar 500kr, Faktura skickas till din folkbokföringsadress när ansökan är
beviljad av rektor
Eventuell avgiftsfrihet kräver bilaga, se information nedan.

Datum samt underskrift
_______/______20______

__________________________________________

Sökandes underskrift

Beslutsdatum
_______/______20______

__________________________________________

Rektors underskrift

Information kring Prövning i kurs
Du kan pröva i en kurs på grundläggandenivå, gymnasialnivå samt i svenska för invandrare.
I en prövning bedöms och betygssätts dina kunskaper i en hel kurs utifrån de nationellt
fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplaner/kursplaner. Betygsskalan är A-F, där A
är högsta betyg.
Vem kan göra en betygsprövning
Du som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att
genomgå prövning i alla kurser som anordnas av Vuxenutbildning Skövde i vilka det sätts
betyg på, i gymnasiearbete och i gymnasiesärskolearbete. Detta gäller även om du tidigare har
fått betyg på den aktuella kursen, gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet. Du som är
elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs, ett
gymnasiearbete eller ett gymnasiesärskolearbete om du har fått minst betyget E på kursen,
gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet.
Hur görs prövningen
Efter anmälan kontaktas du av skolan för att bli informerad om upplägget, tidpunkt samt vilka
moment som ingår i prövningen. Läraren informerar om kurs- eller ämnesplaner och
kunskapskrav för kursen.
Du arbetar självständigt med din kurs utan lärarstöd under inläsningsperioden och prövningen
görs vid ett bestämt tillfälle.
Vad kostar det att göra en prövning?
En prövning kostar 500kr, Faktura skickas till din folkbokföringsadress när ansökan är
beviljad av rektor.
Prövningen är avgiftsfri för dig som:
- är elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs
prövningen gäller.
- -är elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går
igenom prövning efter validering
- efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt
skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E.
Tidigare betyg (IG/F) ska alltid bifogas anmälan för att prövningen ska vara avgiftsfri.
- har slutfört din utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett
studiebevis under 2020 eller 2021. Observera att examensbevis eller studiebevis alltid
skall bifogas anmälan.
Ditt betyg från prövningen och antagningsreglerna till högskolan
Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från
prövningen på det sätt som du har tänkt dig.
För att få information om antagningsregler kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.
På Webbplatsen för anmälan till högskola och universitet www.antagning.se hittar du
information om de antagningsregler som gäller för högskoleutbildningar.

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen Nedanstående
information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella
personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig som registrerad.
• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i
Skövde kommun
• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att administrera ansökan till
vuxenutbildning. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det få den
påverkan att du inte kan ingå något avtal
• Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras
• De som får ta del av dina personuppgifter är personal vuxenutbildning Skövde
• Lagringstiden för personuppgifter är 2 år efter avslutad utbildning
• Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering
av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling
• Skövde kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att
överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan
• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina
personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer
information.
• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e‐post data
skyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500‐49 80 00
För mer information hur personuppgifter behandlas se www.skovde.se/personuppgifter

