KOMVUX

ANSÖKAN OM PRÖVNING

Västervik

Personuppgifter
(Var god texta!)
Efternamn

Förnamn

Personnr (år, mån, dag, nr)

Gatuadress

ev c/o

Tel. bostad

Postnummer

Postort

Tel. arbete

E-mailadress

Mobiltelefon

Jag anmäler mig till prövning i:
Kurs...........................................................................................................................
Kurskod: ....................................................................................................................

Jag önskar få prövningen genomförd:
vecka 9-12 våren 2021
Sista anmälningsdag: 2021-01-15
Sista betalningsdag: 2021-01-22

vecka 37-40 hösten 2021
Sista anmälningsdag 2021-07-30
Sista betalningsdag: 2021-08-06

vecka 16-19 våren 2021
Sista anmälningsdag: 2021-03-05
Sista betalningsdag: 2021-03-12

vecka 42-45 hösten 2021
Sista anmälningsdag: 2021-09-03
Sista betalningsdag: 2021-09-10

Personbevis bifogas
Betygskopia bifogas
Jag är inskriven som elev vid Komvux i Västervik

........................................
Datum

.......................................................................................................................
Underskrift

Exp. anteckningar

Betyg: .........................................................................

Prövn.förrättare: ..........................................................

Sign prövn.förrättare: ..................................................

Medbedömare: ............................................................

Sign medbedömare: ...................................................

Prövn.period: ..............................................................

Betyg utfärdat (datum): ..............................................

KOMVUX

ANSÖKAN OM PRÖVNING

Västervik

ANVISNINGAR (Denna sida sparas av eleven)

Ansökan

skickas till

Rektor
Komvux
593 80 VÄSTERVIK

senast en månad före prövningsperiodens början.
Personbevis

skall alltid bifogas av den som ej är inskriven som
studerande vid Komvux.

Betygskopia

från lägre eller lika nivå skall bifogas ansökan.

Avgiften

för prövning är 500 kronor för varje kurs och
prövningstillfälle.

Kurslitteratur

inskaffas och bekostas av den sökande.

Om Komvux åtar sig att genomföra prövningen, skall du kunna visa kvitto på inbetald
avgift.
OBS! Om du inte betalar i tid (senast en vecka efter prövningsperiodens sista
anmälningsdag) kan ej prövningen genomföras under den perioden.
Erlagd avgift återbetalas ej.
OBS! När du har lämnat eller uppvisat kvitto på inbetald avgift utser rektor prövningsförrättare och medbedömare, vilket meddelas den sökande.
Obs!
I kurs där laborationer ingår, skall laborativa färdigheter styrkas hos prövningsförrättande lärare eller intyg om genomförda laborationer uppvisas.

De uppgifter du lämnar kommer att föras in i en databas för att Komvux skall kunna administrera
kurs- och betygshantering. Vissa uppgifter kommer också att överföras till CSN och SCB. Alla
uppgifter kommer dock att behandlas i enlighet med bestämmelserna i datalagen och
personuppgiftslagen.

593 80 Västervik, Besöksadress: Östersjövägen 6
Vxl: 0490-254232, E-post: komvux@vastervik.se
www.vastervik.se/komvux

