INFORMATION PRÖVNING
Prövning går att genomföra under perioderna maj och november.
Önskas prövningen göras i november ska anmälan vara oss tillhanda 1 september
Önskas prövningen göras i maj ska anmälan vara oss tillhanda 1 mars.
Önskar Du delta i någon prövning så anmäler du dig på blanketten på nästa sida.
Skickas till:
Säffle Lärcenter
Box 717
661 29 Säffle
Avgiften för prövning är 500:‐/kurs. Har du betyg IG eller F i den kurs du tänkt pröva i så är det
kostnadsfritt.
Du betalar in avgiften till Bg 294‐7935 Säffle Kommun, märk inbetalningen med:
”Prövning” kontonr. 34101‐472‐31354+ ditt namn.
Efter att du gjort din anmälan så betalar du snarast in avgiften samt sänder in eller uppvisar
kvitto/kontoutdrag (beroende på vilket betalningsätt du använt) till studie‐ o yrkesvägledare Inger
Gerdén (inger.gerden@saffle.se). Om din prövning är kostnadsfri (se ovan) så kontaktar du ändå
Inger Gerdén för att din anmälan ska gå vidare.
Glöm inte att även skicka med kopia på de betyg du har sedan tidigare.
Efter att din anmälan samt betalning kommit in till oss så kontaktas du av en lärare som ger dig
information om hur prövningen går till samt bokar tid för prövningen.
Om du önskar få ditt betyg från genomförd prövning utskrivet så fyller du i blanketten ”Begäran om
utskrift av betyg” och lämnar den till Anita Husmo eller Inger Gerdén

ANMÄLAN
Prövningen önskas göras i
maj (sista dag för anmälan är 1 mars)

november (sista dag för anmälan är 1 september)

Kursnamn

Kurskod

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Postnr

Postadress

Folkbokföringskommun

Telefon

Ev. e‐post:

Ev. mobilnr:

Tidigare utbildning
UTLÄNDSK UTBILDNING
Grundskola

SVENSK UTBILDNING
Godkänd SFI År………………………….
Godkänd Svenska som andraspråk
Grundskola
Avgångsbetyg eller Slutbetyg

Gymnasium

Gymnasieexamen
Samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalog
från

gymnasium eller

vuxenutbildning

Studiebevis
Högre utbildning (universitet, högskola etc)

Högre utbildning (universitet, högskola etc)

Till denna anmälan bifogas betyg från gymnasieutbildning eller komvux
_______________________________________________
Ort och datum

_______________________________________________
Underskrift
Plats för skolans anteckningar

