
 
Kinda lärcentrum  

Beslut –– se nästa sida Fylls i av skolan  

Fylls i av skolan: 

Mottagningsdatum: _________________________ 

Mottagarens signatur:________________________ 

Prövningsansökan 
Personuppgifter sökande  
Personnummer 

      

Hemkommun (där du är folkbokförd) 

      
Efternamn 

      

Förnamn 

      
Gatuadress 

      

Postnummer och ort 

      
Telefonnummer 

      

E-post 

      

 

sfi 

Jag vill anmäla mig till kurs: 

       B                C                D 

Önskat testdatum (se ”Information om prövning):  

      

Frågor gällande sfi: emeli.ydringer@kinda.se 

 

grundvux /gymnasievux/VO/BF 

 

Jag vill anmäla mig till kurs* Poäng  

            
* en kurs per tillfälle  

Rektor beslutar om prövningsansvarig lärare.  
Antal obligatoriska prov- och inlämningsdatum beror på vilken kurs som prövas och beslutas av prövningslärare.  

 

 Jag förstår att en avgift på 500:- tas ut för beviljad prövning (undantag enligt information under rubriken 
”Avgift för prövning”). 

Avgiften betalas till bankgiro 390-4000 (”prövning/Vux + namn”) och betalas in i samband med att prövning 
beviljats. Kvitto/kopia på betalning ska visas upp senast i samband med första prövningstillfället. 

 

Datum och underskrift  

   

Datum  Underskrift sökande  

Skicka ansökan till Kinda lärcentrum: 

”Prövning”      

Kinda lärcentrum   

Kinda kommun 

Box 1 

590 40 Kisa  

 

  

mailto:emeli.ydringer@kinda.se


Fylls i av skolan 
 

Beslut av rektor  

 Prövning godkänns. Lärare:       

 Prövning godkänns inte. 

Orsak/annat alternativ 

      

 

 

  

Datum  Underskrift rektor 

 

 

Fylls i av prövningslärare och lämnas till administrativ samordnare 

Genomförd kurs Poäng  Betygsdatum Betyg  

                         

   

Datum  Underskrift lärare 



Information om prövning 
Vem har rätt till prövning 

 bor i Sverige

 har fyllt 20 år (eller slutat gymnasiet med ett slutbetyg/samlat betygsdokument)

(Om du går på gymnasiet och fått F i kurs är det undervisande skola som ansvarar för prövningar.) 

Vad ingår i en prövning  

 Alla delar av kursens kunskapskrav1.

 1-5 inlämningar eller redovisningar och prov (nationella proven eller andra prov).
Prövningar ser olika ut för olika kurser. Du får all information om vad som ingår av den lärare som rektor 
utser som din prövningslärare.2 

Du kan bara få ett betyg per prövningstillfälle. Om du t.ex. gör en prövning i kursen matematik 4 kan du 
inte få betyg i matematik 1-3.  

Efter genomförd prövning sätts ett betyg F-A. 

Avgift för prövning 

Avgiften är på 500 kr/kurs med vissa undantag enligt nedan.3  Avgiften betalas in när prövningen 
godkänts. Betalatill Kinda kommun på bankgiro 390-4000. Ange texten ”prövning/Vux + namn” som 

betalningsreferens. Skicka med kvitto/kopia på inbetalningen med ansökan. 

OBS! Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. 

1 Se Skolverkets information för exempel: https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provning  
2 Rektor på Kinda lärcentrum tar beslut om prövningar i enlighet med Skollagen 20kap 40§ och Förordningen om vuxenutbildningen 4kap 6§. För 
mer information se Skolverkets ”Allmänna råd om prövning”. 
3 Om du är elev på skolan och inte fått minst betyget E på den kurs prövningen gäller, eller om du genomgår prövning efter en valideringskurs tas 

ingen avgift ut. Inte heller tas avgift ut för den som har avslutat kurs på den skola prövning görs och som inte har nått upp till nivån för betyget E på 

den kurs prövningen gäller, om ansökan inkommer inom ett år från avslutad kurs. 

OBS! Det är viktigt att du har 

med dig en giltig legitimation 

vid alla provtillfällen! 

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provning
https://www.skolverket.se/getFile?file=3677
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