
 

  

 

ANMÄLAN TILL SÄRSKILD PRÖVNING av kurs på Komvux Kramfors 
 

Namn: Personnr: 

Gatuadress:  

Postnummer och postort Telefon: 

E-postadress: Mobiltelefon: 

Om Du läser på Komvux just nu – ange vilka kurser Du läser:  

 

Se information om rutinerna i samband med Särskild prövning på blankettens baksida.   
  

Kryssa för aktuellt alternativ: 

   Prövningsavgift  500:- 

   Prövning av IG/F-betyg  Avgiftsfritt 

 

Om avgift är aktuell 

Avgiften betalas på bankgiro i Swedbank: 5472-5395 Kramfors kommun 

Vid inbetalningen skriv i meddelandefältet: ”Särskild prövning och namn”. Viktigt att du uppger ditt namn! 

Kvitto på inbetald avgift skall visas upp innan den förberedande kontakten med lärare.  

 

Anmälan ska göras senast 6 veckor före önskad tid för prövningstillfället! 

 

 

 

Jag anmäler mig härmed till särskild prövning för: 

 

Kursen:  _____________________________________________________________________________ 

 

Önskad tidpunkt för prövningstillfället:   ________________________________________________ 

 

Dagens datum:  _________________ Underskrift:  _________________________________________ 

VUXENUTBILDNINGEN 

KOMVUX 

 Ankom  Datum  

 
 

Skicka in eller lämna in 

anmälan till: 

Vuxenutbildningen Kramfors  

Företagsvägen 2 

872 80  Kramfors 



 

Regler/Rutiner i samband med Särskild Prövning av kurs på Komvux 

 

Om avgift är aktuell 
Avgift 500 kr/kurs. Avgiften betalas på bankgiro 5472-5395  Kramfors kommun 

Vid inbetalningen skriv i meddelandefältet: ”Särskild prövning och namn”. Viktigt att du uppger ditt namn! 

 

Prövningen görs alltid på hela kursen vid ett prövningstillfälle (oftast både skriftligt och muntligt). 

 

Alla har rätt att mot en avgift av 500kr/kurs göra särskild prövning om kursen finns i vår kommuns kommunala 

vuxenutbildningsutbud, även den person som inte läst kursen tidigare.  

En person som fått betyget IG/F vid studier inom Kommunal vuxenutbildning i Sverige (ej vid studier på gymnasieskola) på 

någon kurs, har möjlighet att göra särskild prövning kostnadsfritt vid ett tillfälle om kursen finns i vår kommuns kommunala 

vuxenutbildningsutbud. 

Anmälan görs på särskild blankett (denna blankett) som finns att hämta på Vuxenutbildningens båda besöksadresser  

Komvux på Ådalsskolan och på Företagsvägen 2.  Blanketten kan också laddas ner och skrivas ut från webbsidan: 

www.kramfors.se/komvux  Ifylld blankett lämnas sedan in eller skickas in till postadressen. 

 

Anmälan görs senast sex veckor före prövningen. Ev betalning för prövningen skall ha gjorts innan den förberedande 

kontakten med lärare. 

Rektor förmedlar kontakten till läraren som ska ansvara för prövningen. Läraren tar sedan kontakt med den som ska pröva och 

bestämmer tidpunkt mm för prövningen. Efter prövningen skriver läraren in betyg på prövningsblanketten och lämnar in den till 

administrationen. 

 Betyg lämnas ut av administrationen på begäran av den som gör särskild prövning. 

 

 

 

För Komvux anteckningar: 

Lärare:    ___________________________________________________________ 

Efter genomförd prövning har:   ________________________________________ 

uppvisat kunskap och erhållit betyg:   ___________________________________ 

 

 

Lärarens underskrift:   __________________________________________________   Datum    ___________________ 

 

 

Postadress Besöksadress Besöksadress  Telefon Webbsida 

Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 0612-80 000  www.kramfors.se/komvux 

Kramfors Företagsvägen 2 Komvux på Ådalsskolan   

Företagsvägen 2 Fax     

872 80 KRAMFORS 0612-71 12 49 

http://www.kramfors.se/

