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Anmälan till prövning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifterna enligt skollagen (2010:800) 26 kap. a § 1-5 för att kunna behandla din anmälan till prövning. Vi sparar
uppgifterna i fem år. Mer information om hur staden behandlar personuppgifter finns att läsa på http://sundbyberg.se/dataskydd

Personuppgifter
Namn

Personnr

Adress, bostad

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Folkbokföringsadress och ort (om annan än ovan)

Ämne/kurs och prövningsperiod
Ämne/kurs jag vill pröva i

Prövningsperiod som avses (år, månad)

1
2
3
4
5

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten lämnas i receptionen tillsammans med
originalkvitto på betald avgift eller skickas till
Sundbybergs stad
Centrum för vuxenutbildning
172 92 Sundbyberg
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Information prövning
Prövning är en möjlighet att dokumentera kunskaper som du redan har. Du är välkommen att göra prövning i de kurser
som Centrum för Vuxenutbildning har undervisning eller utbildade lärare i. Du ska vara 20 år eller ha slutfört utbildning på
ett nationellt program eller motsvarande. En prövning består vanligtvis av en skriftlig och en muntlig del. Både vid skriftligt
och muntligt provtillfälle krävs att du kan legitimera dig. För prövning under hösten är sista anmälningsdag den 15
september. För prövning under våren är sista anmälningsdag den 15 februari. Detta innebär att du måste betala och
lämna in ansökan senast den sista anmälningsdagen.

Gör så här
1
2
3
4
5
6

Kontrollera med expeditionen att vi anordnar prövning i den kurs du önskar.
För allmän information och anmälningsblankett, kontakta expeditionen.
För information om litteratur och innehåll i prövningen kontakta informationsansvarig lärare inom ämnesområdet.
Betala in avgiften (se nedan). Spara postens kvitto eller ditt gireringssammandrag från banken.
Lämna/skicka ifylld anmälningsblankett tillsammans med kvitto på inbetald avgift direkt till skolans expedition.
Inom 14 dagar blir du kontaktad av den lärare som kommer att ansvara för din prövning. Då får du också mer
detaljerad information om prövningens innehåll och omfattning.

Avgift
Avgiften är 500 kronor för varje kurs och prövningstillfälle. Avgiften skall betalas till Sundbybergs Centrum för
Vuxenutbildning, bankgiro 443-2670. På bankgiroblankettens mottagardel skriver du följande: Prövning vid Centrum för
Vuxenutbildning, ditt namn samt kurs/kurser som prövningen avser.
Avgiften gäller endast den period som prövningen avser, inbetald avgift återbetalas ej. Om prövningen blir uppskjuten på
grund av sjukdom som bekräftas genom läkarintyg behöver ny avgift ej betalas.

För ytterligare information
Har du frågor angående anmälningsförfarandet kan du kontakta vår expedition på telefon 08-706 85 01.

