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Utbildningsförvaltningen
Ida Bengtsson
Jörgen Rosén

Rutin vid prövning vid obligatorisk
anordnad lovskola
Grundskola åk 9
Vid prövningen kommer du som elev att behöva visa dina
kunskaper i alla delar av ämnets kunskapskrav. Prövningar kan
se olika ut beroende på vilket ämne det gäller.
Prövningen kan innehålla många olika moment och den ska
vara utformad så att du har möjlighet att nå alla betygsnivåer
från F till A. Samtliga kunskapskrav ska finnas med i
prövningen.
Efter genomförd prövning sätts ett betyg med utgångspunkt i
vad du kan vid prövningstillfället. Den läraren eller lärarna som
genomfört rättningen av prövningen sätter betyget. Om det finns
information om dina kunskaper utöver prövningen kan lärarna
värdera om denna information kan ingå i
bedömningsunderlaget. Dock kan sådan information inte
ersätta delar av prövningen.
Efter genomförd prövning och du bedöms ha klarat den ska nytt
slutbetyg utfärdas. Betyg efter prövning ska framgå.
•
•
•
•

Du som elev anmäler själv om du önskar prövning. Detta
görs på blanketten ”anmälan om prövning”.
Underlaget till prövningen ska kommuniceras till dig innan
lovskolan startar.
Prövningarna genomförs under lovskolans två sista dagar i
juni.
Läraren som genomför prövningen beslutar vad som ska
ligga till grund för prövningen. Det är också den här läraren
som sätter nytt betyg.

Linnéskolan - Tillsammans skapar vi en skola där lärande, ömsesidig respekt och glädje växer.
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Anmälan om Prövning vid lovskola
I enlighet med skollagen 10 kap 23§ har elev rätt att genomgå
prövning för betyg. Prövningen kan avse hela utbildningen eller ett
eller flera ämnen som ingår i utbildningen.
Prövning sker i samband med lovskolan som arrangeras under juni
månad. Detta för att elevens betyg ska ligga till grund för antagning
till gymnasiet.
Anmälan om prövning måste inkommit till expeditionen senast 10 juni
2018.
Namn:

Personnummer:

Adress

Telefonnummer:

☐ Jag saknar betyg i något ämne och vill göra prövning i detta ämne:

☐ Jag saknar betyg i flera ämnen och önskar prövning i följande ämnen:

Vårdnadshavares underskrift:

Vårdnadshavares underskrift:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

