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Anmälan till prövning hos Sundbybergs vuxenutbildning
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. Den kan också
mejlas till vuxenutbildningen@sundbyberg.se
eller skickas till
Sundbybergs vuxenutbildning
Lötsjövägen 10-12 plan 2
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 Sundbybergs vuxenutbildning har undervisning eller utbildade lärare i. Om du avser att göra en prövning hos någon
av våra andra enheter behöver du inte göra en anmälan per blankett. Du kontaktar de skolor som erbjuder kursen och
bokar din prövning med dem direkt.
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. Vid 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 som vill göra din prövning hos oss på Sundbybergs vuxenutbildning måste betala 500 kronor och lämna in ansökan
senast den sista anmälningsdagen.

Gör så här
1
2
3
4
5
6

Kontrollera i kursutbudet att vi har kursen du önskar göra prövning i.
Fyll i blanketten och bifoga dina betyg.
För information om litteratur och innehåll i prövningen kontakta lärare inom ämnesområdet.
Betala in avgiften (se nedan). Spara kvitto eller utdrag från banken.
Lämna/skicka ifylld anmälningsblankett tillsammans med kvitto på inbetald avgift per e-post:
vuxenutbildningen@sundbyberg.se. Du kan också posta din anmälan eller besöka oss och lämna direkt.
Inom cirka 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 för prövning är 500 kronor per kurs, även om du inte har läst kursen tidigare. Du behöver inte betala
prövningsavgift för en kurs som du tidigare fått betyget F i, dock krävs en anmälan till prövning. Om du har kurser som är
betygsatta före den 1 juli 2012 kostar det 500 kronor att göra en prövning i en motsvarande kurs. Om du till exempel har
läst Svenska A och har ett IG-betyg får du göra en prövning i Svenska 1 som kostar 500 kronor.
Avgiften skall betalas till: Sundbybergs Centrum för Vuxenutbildning, bankgiro 5142–9041. På inbetalningen till bankgiro
skriver du följande på meddelande: Prövning Sundbybergs Vuxenutbildning, ditt namn samt kurs/kurser och termin som
prövningen avser.
Betalda avgiften återbetalas ej förutom vid sjukdom som kan intygas med läkarintyg. Observera att avgiften endast gäller
för den termin du anmäler dig på. Tillsammans med anmälan ska du bifoga kvitto på betald avgift och kopior på tidigare
betyg.
• För prövning hos Sundbybergs vuxenutbildning under hösten är sista anmälningsdag den 15 september
• För prövning hos Sundbybergs vuxenutbildning under våren är sista anmälningsdag den 15 februari.

