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PRÖVNINGSINFORMATION 
 

 

Anmälan Anmälan till prövning gör du digitalt via vuxenutbildningens hemsida under 

ansökningsperioderna. 

Bifoga kvitto på erlagd avgift vid anmälan. 

Du kan endast anmäla dig och betala in för en prövning per prövningstillfälle/vecka. 

 

Anmälnings-

avgift 

En prövning kostar 500 kr per kurs.  

Inbetald avgift återbetalas inte. 

 

Du som är inskriven på Vuxenutbildningen i Falun och har fått betyget F i en kurs har 

möjlighet att göra en kostnadsfri prövning inom 6 månader från betygsdatum. 

 

Prövningstider Under året erbjuder vi 4 tillfällen, där man kan göra prövning 

Prövningarna kommer att startas under veckorna 8, 21, 38 och 45. 

 

Ansökan ska vara inlämnad för de olika tillfällena under dessa veckor: 

Vecka 1-2 för prövning v 8 

Vecka 14-15 för prövning v 21 

Vecka 31-32 för prövning v 38  

Vecka 37-38 för prövning v 45  

Vi tar endast emot ansökan för den period som är aktuell. 

 

När din ansökan är behandlad skickas den till utbildningsanordnaren som kontaktar 

dig.  

Prövning sker på plats i Falun eller via vald utbildningsanordnares lärplattform. 

 

Prövningen En prövning innebär att du redogör för dina kunskaper i en hel kurs utan undervisning 

eller lärarhjälp samt att du gör salsprov, inlämningsuppgifter och eventuella 

laborationer i Falun vid ett eller flera tillfällen under en prövningsperiod. En prövning 

omfattar en hel kurs enligt nationell kursplan.  

 

Om du blivit beviljad prövning blir du kontaktad av prövningsadministratör och får de 

anvisningar du behöver. Innan slutprovet skrivs startar själva prövningen. Då blir 

inlämningsuppgifter, uppsatsinstruktioner, salsprov m.m. som ingår i prövningen 

synliga på lärplattform. Därmed har prövningen börjat. 

Någon undervisning eller handledning ingår inte i prövningen. Vid prövning beviljas 

ingen komplettering eller omprov.   

 

Obs! CSN-medel kan ej sökas för en prövning. 

 

Inbetalning Inbetalning görs till bankgiro 218-0289 med Falu Kommun som betalningsmottagare. 

På talongen anges; Ansvar 75400, Tjänst 472010, Konto 3131 

 

Kurser att 

pröva i  

Alla kurser som vald utbildningsanordnare erbjuder i Falun. Se våra informationsblad 

eller vår kurskatalog www.falun.se/vux 

 

Prövning i andra 

kommun 

Om vi inte erbjuder kursen eller om du önskar göra fler prövningar har du rätt att 

ansöka om prövning i valfri kommun i Sverige. 
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