Box 400, 601 05 Norrköping.
Tel 011-15 30 00
E-post: ebersteinska@norrkoping.se

ANMÄLAN TILL PRÖVNINGSTILLFÄLLE
I KURS FÖR ELEV MED BETYGET F LÄSÅRET 2017-2018
Anmälan (en blankett per kurs man vill pröva i) skickas via mejl till ebersteinska@norrkoping.se eller
lämnas in i receptionen i A-huset. Efter 25 september lämnas anmälan i receptionen i F-huset, skolans
huvudbyggnad.
● Anmälan till höstens prövning sker senast 11 oktober. Registrering inför prövningen sker 26
oktober.
● Anmälan till prövning (vissa kurser) i januari sker senast 25 januari. Skolan meddelar i Infobladet
vilka kurser som man kan pröva i. Registreringen inför prövning sker 8 februari. OBS! Gäller vissa
kurser.
● Anmälan till vårens prövning sker senast 4 april. Registrering inför prövning sker 19 april.
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Mobiltelefonnummer

Klass

Kurs

Kurskod - fylls i av skolan

OBS! De laborativa/ praktiska momenten måste vara avklarade i kursen innan betyg kan ges av provförättaren.
Önskad prövningsperiod

⬜ okt/nov 2017

⬜ j an/feb 2018

⬜ a pr/maj 2018

ObS! Prövningen i januari gäller endast vissa kurser. Vilka kurser meddelas i Infobladet. Elever som anmält
sig till en prövning som inte äger rum i januari, ges möjlighet till prövning i apr/maj (se datum ovan). Ingen
ny anmälan behöver då göras.
Datum anmälan skickas in

OBS! Kontakt mellan prövningsförrättare och elev hålls normalt via mejl (gmail). Läs därför din mejl ofta. Du
som anmält dig till prövning i teoretiska kurser, ej yrkeskurser, kallas till registreringsmöte med ansvarig lärare i
F-huset. Datum för registrering meddelas via Infobladet.
Salar för registrering anslås vid entréerna i olika byggnader samt meddelas bl a via Infobladet. För att få pröva i
en kurs måste du ha kommit till registreringsmötet.
F-prövning 2017-09-13

Box 400, 601 05 Norrköping.
Tel 011-15 30 00
E-post: ebersteinska@norrkoping.se

Efter bedömning insändes hela blanketten av prövningsförrättaren till kansliet,
Ebersteinska gymnasiet (Helene Ek).

BEDÖMNING

Kurs

Kurskod

Betyg

Datum

Underskrift prövningsförrättare

Underskrift medbedömare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

F-prövning 2017-09-13

