Anmälan om prövning
Vuxenutbildningen
Olof Palmes gata 2
941 33 Piteå
Tel: 0911 69 60 00
Blanketten är ifyllbar men måste skrivas ut för underskrift. Skicka in den ifyllda blanketten till Vuxenutbildningen eller
scanna in och mejla den till vuxenutbildningen@pitea.se.
Sökande
Namn

Personnummer

Adress
Telefon

Postnummer
Mobil

Ort

E-post

Jag ansöker om prövning i följande kurs
Kursens namn och kurskod

Poäng

Nuvarande betyg

Ange vecka för önskad prövning. Prövningstiden måste ligga minst tre veckor fram, från datumet du
lämnar in blanketten.

Jag önskar prövning vecka

Avgift för prövning
Prövning i ny kurs eller prövning för högre betyg - avgift 500 kr (se nedan information om inbetalning)
Prövningen är avgiftsfri om du
har gått ut grundskolan men inte nått de kunskapskrav för årskurs 9 i det ämne prövningen gäller.
har fått betyget F på den kurs prövningen gäller inom ramen för kommunal vuxenutbildning (gäller även IG i
motsvarande kurser i gamla systemet). Betygskopior ska bifogas.
har avslutat kurs inom utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att
delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), och inte har nått upp till betyg E (gäller även IG i motsvarande
kurser i gamla systemet).
Underteckna här
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga.
Datum

Sökandes underskrift

Information
När du har fått klartecken om att prövningsansökan är godkänd ska du betala in prövningsavgiften på Piteå kommuns
pg 12 72 30-1. Skriv in ref. 22322-4720, samt namn, personnummer och texten ”prövning”. Kom ihåg att du ska visa kvitto på
betald avgift för att prövningen ska skickas vidare till ansvarig utbildningsanordnare. Inbetald avgift återbetalas inte.
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse
av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på
www.pitea.se/personuppgifter.

Kursen erbjuds inom vuxenutbildningen i Piteå kommun
Rektors beslut
Prövning tillstyrks
Datum

Prövning avslås
Rektors underskrift

Motivering

