Utbildningsförvaltningen

[Kurs utom ordinarie utbud] Information
Läsåret 2020–2021
Läs igenom detta dokument innan du kontaktar oss med önskemål om prövning i kurs
som saknas i kurskatalogen.

Hittar du inte kursen i kurskatalogen i Alvis?
Välj Hela utbudet vid din sökning. Skriv in kurskoden eller namnet på kursen.
Moderna språk och modersmål – vi tar inte emot förfrågan
De kurser i modersmål och moderna språk som du ser i Sökbart utbud / Kommande
utbud kan du anmäla dig till. Hela utbudet visar kurser under aktuell termin. Utbudet
varierar från termin till termin. Undantag är moderna språk franska, spanska och tyska
där vi alltid erbjuder steg 1–5 och italienska steg 1–3.
Kurser som endast får anordnas på särskilda program
Du kan inte pröva i kurser som endast får anordnas på vissa utbildningar som exempelvis
kurser i ämnet specialidrott och dansteknik för yrkesdansare. Det gäller i regel även
kurser som gymnasieskolan ger på dispens av andra myndigheter.
Gymnasiearbetet
Arbvux i Göteborg erbjuder kurser i gymnasiearbetet. Vi erbjuder inte prövning i
gymnasiearbetet. Vänd dig till komvux i den kommun du är folkbokförd i.

Kan jag pröva i en kurs som inte finns i kurskatalogen?
Om du inte hittar kursen i kurskatalogen så kan du mejla ditt önskemål till
info.provningar@educ.goteborg.se.
Försäkra dig först om att du kan använda prövningsbetyget på önskat sätt (1). Skapa
också ett studerandekonto i Prövningsenhetens Webbansökan Alvis (2).
1. Kan du använda betyget som du har tänkt dig?
Ta först reda på att du kan använda betyget från prövningen på önskat sätt. Du kan
kontakta vägledningen vid komvux i din hemkommun eller vägledningen vid det
universitet/ den högskola/ den yrkeshögskola som du söker in till för få hjälp.

Kontrollera också vilka förkunskaper du behöver för kursen – underliggande kurser eller
andra kurser. Sök ämnesplanen på Skolverkets hemsida (Öppnas i nytt fönster).
Många kurser är uppdelade på flera olika moment som du ska göra på plats hos oss enligt
den tidsplan läraren sätter. Om du bor på ort långt från Göteborg så rekommenderar vi dig
därför att i första hand vända dig till ditt komvux eller en gymnasieskola nära hemorten.
2. Skapa ett studerandekonto i Alvis
Skapa ett studerandekonto i Prövningsenhetens Webbansökan Alvis. Ange det
mobilnummer och den e-postadress som du aktivt använder.
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Mejla ditt önskemål till Prövningsenheten
Mejla ditt önskemål till info.provningar@educ.goteborg.se och ange kurskod för den
kurs / de kurser du vill pröva i. Uppge även ditt namn och ditt personnummer.
Vi bekräftar via mejl att vi tagit emot ditt önskemål.

Vad händer när vi tagit emot ditt mejl?
Vi gör en förfrågan om prövning hos våra prövningsanordnande skolor. Om det inte finns
någon undervisning i kursen så kan skolan inte erbjuda prövning. Vi kontaktar dig via
mejl så fort vi har fått svar.
Erbjudande om prövning
Om vi kan erbjuda dig en prövning anmäler vi dig. Du får en e-postbekräftelse (No replyfunktion) på din anmälan med uppgift om hur du betalar prövningsavgiften på 500 kr. Det
startdatum som vi anger för prövningen är oftast ett fiktivt datum för att du ska kunna bli
antagen till prövningen.

Prövningsavgiften ska du betala omgående. Vi återbetalar inte prövningsavgiften. Du kan
inte flytta avgiften till annan kurs eller påföljande termin.

Kontakt med läraren
Du och läraren får mejl om er respektive kontaktinformation. Läraren informerar dig om
startdatum och tidsplan samt om upplägg och förslag på kurslitteratur.
Prövningen utgår från ämnesplanen
Du prövar i hela kursen utifrån ämnesplanens alla kunskapskrav och mot alla betygssteg.
Läraren gör ett urval av det centrala innehållet i kursen. Inför din kontakt med läraren ska
du läsa ämnesplanen. Var tydlig med vilket betyg du siktar på.

Observera att du inte kan göra kompletteringar av de olika momenten. Läraren bedömer
den kunskap och de färdigheter du visat i respektive moment.
Betyg
För att gå betyg (A-F) måste du genomföra prövningsenheten enligt den tidsplan som
läraren och Prövningsenheten anger. Om du inte genomför alla moment har du avbrutit
din prövning.

Övrigt
Med ditt mejl om önskemål om prövning intygar du att du har satt dig in i vad som gäller
för prövning i kurs utom ordinarie utbud och försäkrar att du har informerat dig om att du
kan använda betyget på det sätt som du har tänkt dig.
På Prövningsenhetens hemsida finns allmän information om prövning.
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