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SÄRSKILT ANORDNAD PRÖVNING 

Genom att göra en särskilt anordnad prövning har du möjlighet att få betyg i en kurs utan att delta i 

undervisningen. När du anmält dig till prövning och betalat prövningsavgiften blir du kontaktad av 

den lärare som är ansvarig för prövningen. Ni bestämmer sedan en tid då du får instruktioner om vad 

du ska studera själv inför prövningen. Prövningen består av flera delprov som genomförs under en 

längre period. Prövningen avbryts om något delprov inte når betyget E. Kurslitteratur står du som 

prövande för.  

Anmälan 

Du hittar anmälningsblankett för prövning på vuxenutbildningens hemsida eller hos studie-och 

yrkesvägledaren. Skicka anmälan tillsammans med eventuella betygskopior per post till adressen 

nedan eller lämna till studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen i Ockelbo. 

Avgift 

Anmälningsavgiften är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle. Du betalar din prövningsavgift inom 

en vecka efter beslut om att prövning kan ske. Detta beslut meddelas av ansvarig lärare för 

prövningen. Du betalar till Ockelbo kommuns bankgiro 127–3291 och märker betalningen med 

Prövning, Vuxenutbildningen och ditt namn.  

Du behöver inte betala om 

• du studerar på kommunal vuxenutbildning och fått betyget F på kursen prövningen gäller

• du studerar på kommunal vuxenutbildning och genomgår prövning efter validering

• du studerat svenska för invandrare (SFI) och inte nått upp till nivån för betyget E

Avgift och anmälan gäller endast det prövningstillfälle som anmälan avser. Inbetalad avgift 

återbetalas ej. Blir prövningen uppskjuten pga. sjukdom som styrks med läkarintyg behöver du inte 

betala en gång till.  

Kurser 

Vid Vuxenutbildningen i Ockelbo kan du göra särskilt anordnad prövning i kurser som erbjuds inom 

ordinarie verksamhet. 

Betyg 

Efter genomförd prövning får du ditt betyg hemskickat inom två veckor. 

Kontakt 

För anmälningsblankett eller vid frågor, kontakta studie- och yrkesvägledningen på tfn: 070–

1605679, eller e-post vuxenutbildningen@ockelbo.se eller Administrationen tfn: 0297–55 461. 
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