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Rutiner för skriftliga prov  

och  
omprov 

 
 Alla lärare ska skriva in ordinarie provtillfällena i provschemat i Skola Direkt. 

Riktlinje är två prov + en inlämningsuppgift per klass och vecka. Anhopning av 

prov i slutet av termin ska undvikas. 

 Alla handledare ska på handledartiden tillsammans med eleverna planera hur 

kommande vecka ser ut när det gäller prov, läxor och aktiviteter som 

studiebesök, föreläsningar, friluftsdagar m m.   

 Alla elever ska genomföra prov vid ordinarie provtillfälle.  

Frånvaro/sjukdom kan göra att elev inte kan delta. Andra särskilda skäl kan 

finnas. Läraren avgör om skälet är godtagbart efter kontakt med 

vårdnadshavare. 

 Möjlighet till att genomföra muntliga prov erbjuds på olika sätt. 

a. Via dator, talsyntes och mikrofon vid ordinarie provtillfälle. 

b. I överenskommelse med läraren enskilt eller i grupp. 
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Vad händer om elev missar ett 
provtillfälle eller blir underkänd? 

 
 Möjlighet till ett omprov ges.  

Omprov genomförs på Studietiden på måndagar kl. 15.15 – 16.15.  

Omprovet ska planeras in i tid så att rimlig tid finns för eleven att inhämta de 

kunskaper som ska prövas. Omprov ska göras snarast så att det inte går för 

lång tid mellan ordinarie prov och omprovstillfället. 

 Om också omprovet blir underkänt ska eleven på annat sätt visa sina 

kunskaper exempelvis genom en inlämningsuppgift, som muntligen redovisas 

för klass/mindre grupp eller för elever i yngre åldrar. Redovisningstillfälle 

bestäms av läraren i samråd med eleven. 

 Om elev ej genomfört ett prov p.g.a. frånavaro eller ej blir godkänd och 

behöver kommpletera, kan eleven ibland räkna med att ha fler än två prov per 

vecka. 

 Om en elev har fuskat på ett prov informeras elev och vårdnadshavare om 

händelsen och eleven får F på provet. Eleven kommer då vid ett senare tillfälle 

kunna visa sina kunskaper via en inlämingsuppgift som undervisande lärare 

bestämmer. 
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