Nr

Anmälan till prövning

Enligt läroplan för kommunal och statlig vuxenutbildning
Efternamn och förnamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer och ort

E-post

Anmälan avser prövning i följande kurs
Kurskod

Kurs (ange kursnamn och nivå)

Prövningsperiod HT-19

Kryssa för önskat datum. Byte av datum får ske högst en (1) gång. Obs! Du kan endast göra en
(1) prövning per datum. Du får inte byta kurs.
På baksidan finns mer information om hur prövningen går till och hur du anmäler dig.
Datum

Tid för skriftligt prov

Anmälningsperiod

3 oktober Kl. 8.00-13.00

Sista anm. dag 31/8

14 november Kl. 8.00-13.00

Sista anm. dag 30/9

Prövningar i
engelska pågår
fram till kl. 14.00

Datum

Underskrift av elev (jag har tagit del av instruktionerna på baksidan)

__________________

__________________________________________________

Fylls i av Vuxenutbildningen

Prövningsförrättare

E-post

__________________

__________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vuxenutbildningen
Gunilla Cras

Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Fabriksgatan 12

E-post
komvux@boras.se

Bank-Giro
991-1025

Nr
Genomförande av prövning

1. Din anmälan lämnar/skickar du till Vuxenutbildningen ihop med kvitto eller utskrift av
din betalning. Likaså ska tidigare betyg (IG/F) visas upp i receptionen eller bifogas anmälan innan sista
anmälningsdag för att anmälan ska godtas.
2. Du måste själv kontakta prövningsförättaren för att få information om vad som ingår i
prövningen. OBS! Har du inte tagit kontakt 3 veckor innan prövningsdatum tolkar vi det som
återbud.
3. Den skriftliga prövningen genomförs på Fabriksgatan 12.
Tänk på att muntliga och praktiska prov kan genomföras efter överenskommelse utöver detta tillfälle.
Den informationen får du av prövningsförättaren. Prövningen i sin helhet ska vara avslutad senast 14
dagar efter anmält prövningsdatum.
4. Legitimation ska uppvisas vid provtillfället.
5. Endast skrivmaterial och tillåtna hjälpmedel (tex räknare) får medföras in i prövningslokalen.
Mobiltelefonen och annan elektronisk utrustning ska du lämna till provvakten.
Avgifter

Betyg IG eller F. Avgiftsfri prövning.
Övriga. Avgiftsbelagd prövning. Prövningsavgiften är 500 kr per kurs och betalas på plats vid anmälan
(endast kortbetalning) eller via Bankgiro 991-1025. OBS! Inbetald avgift återbetalas inte.
Kvitto eller utskrift av betalning bifogas anmälan senast sista anmälningsdag för att anmälan ska
godtas.
Så tar vi hand om dina personuppgifter

Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas som underlag för din ansökan i
enlighet med dataskyddsförordningen.
För mer information hur Borås Stad hanterar personuppgifter, gå in på boras.se/pub eller
kontakta Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen via Borås Stads växel 033-35 70 00.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningsnämnden är personuppgiftsansvarig för
vuxenutbildningen och nås via utbildning@boras.se.
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