
 
  

 
 
 
 
      
Rutin för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs 
 
 
Prövning 
Om elev vid kursens slut har fått betyg F eller saknar betyg kan elev begära att få en 
prövning på hela kursen för att uppnå högre betyg enligt Gymnasieförordningen 8 Kap 24§; 
”En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla 
kurser och i det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte 
tidigare fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven fått betyget F.” 
 
Bestämmelserna om bedömning och betyg i läroplanerna gäller också vid prövning. Det 
innebär till exempel att läraren vid betygssättning ska utnyttja all tillgänglig information om 
elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig 
bedömning av dess kunskaper. 
 
Wasaskolan har prövningstillfällen tre gånger per läsår och elev anmäler sig själv till denna. 
Anmälan sker på en särskild blankett som lämnas till rektor senast en månad innan 
prövningstillfället. Rektor fattar beslut om prövning. Om eleven inte heller då uppnår 
godkänt betyg, har elev rätt att göra ny prövning. Detta gäller så länge eleven är inskriven på 
skolenheten. 
 
Betygskompettering vid läsårsstart 
Betyg ska sättas efter varje avslutad kurs. Betyget skrivs in i betygskatalogen senast fjorton 
dagar efter kursens slut. Om en elev vid läsårets slut fått F på en kurs och endast saknar en 
mindre komplettering kan eleven ansöka om betygskomplettering vid terminsstart. Denna 
görs på särskild blankett och lämnas till rektor vid läsårets slut, som fattar beslut om 
betygskomplettering. Denna betygskomplettering görs vid läsårets start. Observera att den 
endast gäller för elever som har F på någon kurs. 
 
Förlängd kurs 
Om elev på grund av svårigheter till exempel läs -och skrivsvårigheter, problem med att hålla 
samma takt som de andra i kursen, långvarig sjukdom eller andra omständigheter som 
eleven ej kunnat råda över kan en kurs förlängas. Elevhälsan kontaktas då och EHT-gruppen 
beslutar om att eventuellt flytta fram slutdatum för kursen. Ansökan om förlängd kurs görs 
då på särskild blankett. Åtgärdsprogram skall upprättas om eleven beviljas förlängd kurs. 
Specialpedagogen ansvarar för att detta upprättas. SYV har ansvar för att nytt slutdatum förs 
in på elevens studieplan.  
 
Utdrag ur betygskatalog 
Elev har rätt att få ett utdrag ur betygskatalogen, ett studiebevis, minst två gånger per år. I 
denna ska även ogiltig frånvaro vara inskriven. 
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