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ANSÖKAN TILL BETYGSPRÖVNING 

Personnummer  

Efternamn Förnamn 

Adress Postnummer Ort 

Telefon Mobil 

E-post  

 
 
Min anmälan gäller följande gymnasiekurs/er 

1 
 

2 3 

 

 
 

Jag har inte betyg i ovanstående kurs/er sedan tidigare 

 
 

Jag har betyg i ovanstående kurs/er, men behöver ha ett högre betyg. Jag bifogar en kopia av mitt 
tidigare betyg. 
 

 
 

Jag har IG/F och bifogar kopia av mitt tidigare betyg. 

 
Markera vilken typ av prövning det gäller 

 
 

 
 
Jag har tagit del av Regler och anvisningar (se baksida) för prövningar vid Färgelanda Vuxenutbildning 
 
Datum                                                 Underskrift av sökanden 
 
 
____________________                                ___________________________________ 
 

 
 
För expeditionen 

Registrerad/ datum 
 

Signatur Övrigt 

Betald/datum 
 

Signatur 

Anmäld/datum 
 

Signatur 

Kodsträng Prövning vux 

3139 3270 4720 5012 
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Regler och anvisningar för prövningar som genomförs vid Färgelanda 
Vuxenutbildning 
 

 Ansökan till prövning ska göras senast fyra veckor före prövningsdatum. Ansökan kan 
endast göras på denna blankett som kan fås på expeditionen på Vuxenutbildningen 
eller skrivas ut från vår hemsida. 

 Du kan göra betygsprövning som vuxen om du har ett slutbetyg eller samlat 
betygsdokument från gymnasieskolan eller från och med 1 juli det år du fyller 20 år. 

 Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs.  

 Prövningsavgiften återbetalas inte om du inte fullföljer prövningen.  

 Om du är inskriven vid kommunal vuxenutbildning och fått IG/F på en kurs är 
prövningen kostnadsfri. 

 Om du fått ett IG/F från annan utbildningsanordnare betraktas du som inskriven vid 
kommunal vuxenutbildning i och med att din ansökan till prövning blivit beviljad. 
Därmed är prövningen kostnadsfri. 

 Legitimation ska visas upp vid prövningstillfället. 
 
 
Vi samarbetar med distansutbildningsföretaget Miroi och kan erbjuda prövning i de flesta 
gymnasiekurser.  
 
Hur prövningen ska genomföras samt hur du ska förbereda dig diskuterar du med din lärare 
på MiROi. 
 
Prövningen avslutas med ett prov som du gör hos oss på Vuxenutbildningen i Färgelanda. 
 
Naturligtvis får du hjälp av oss att tekniskt lösa inlämningen av uppgifter mm.  
 
Tänk på att du alltid har möjlighet att göra prövningen på den skola där du tidigare har läst 
kursen/kurserna. 


