POLICY KRING PROV OCH INLÄMNINGSUPPGIFTER
Provschema
Ett schema för prov finns på skolans hemsida. Provschemat uppdateras varje vecka.
Följande information ska skrivas upp på provschemat:


Förberedda prov.
Prov måste meddelas eleverna senast en vecka innan provet!
Eleverna får ha högst två prov varje vecka och högst ett prov per dag.
Prov på måndagar undviks om ämnet även är schemalagt andra veckodagar.
Det kan dock finnas skäl för att prov ändå genomförs på måndagar t ex om
det då finns resurser som gynnar elever i behov av stöd som behöver göra
sina prov muntligt, alternativt behöver förlängd skrivtid.

Som förberett prov räknas även följande:
 Mer omfattande inlämningsuppgifter
(Läraren skriver upp sista inlämningsdag på provschemat)


Större muntliga redovisningar där förberedelsetid hemma är nödvändigt.
(Läraren skriver upp ett tillfälle på provschemat under redovisningsveckan)



Nationella prov

Elever som missat ett provtillfälle eller behöver göra ett omprov kan få möjlighet att
göra provet på grupptid eller elevtid. Prov eller omprov kan också genomföras hos
undervisande lärare vid kommande lektion. Möjligheter finns att speciallärare läser
proven för elever med särskilda behov.
Läxförhör räknas inte som prov och kan inte ersätta en förberett prov, då t.ex.
provschemat är fulltecknat. Ett läxförhör kan redovisas muntligt eller skriftligt på den
läxa man har på ett avsnitt man arbetat med under en kort period.
För att en elev som p g a sjukdom eller annat giltigt skäl varit borta vid ordinarie
provtillfälle ska få en rimlig chans att visa sina kunskaper ska en diskussion mellan
undervisande lärare, mentor och elev ske.
Elev som ej klarar målen ska ha möjlighet att visa sina kunskaper på annat sätt.
Läraren måste alltid sträva efter att få in ett bedömningsunderlag – nås inte målen
ska åtgärdsprogram utformas oavsett orsak.
Mentorn och arbetslaget har ett stort ansvar för elevernas arbetsmiljö, så att de inte
får en stor anhopning av prov. Skolan ska skapa optimala förutsättningar för eleverna
att lyckas!

