Mats Höglund
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Regler vid prov vid Vuxnas lärande
Kom i tid
Det är viktigt att alla provdeltagare har det tyst och lugnt under provtillfället. Kom i god tid!

Håll koll på provtiden
Det står på försättsbladet hur lång tid du har på dig att skriva ditt prov, var uppmärksam på det!
Sitter du för länge med någon provdel räknas detta som fusk och provet är därmed ogiltigt. Du
behöver inte vänta tills provtiden är slut. Är du klar tidigare än beräknat är du välkommen att lämna
in provet till provvakten för att sedan lämna lokalen eller påbörja nästa provdel.

Kontrollera att du fått rätt prov
Misstag sker och det vore synd om du skriver fel prov på grund av att du är ouppmärksam!
Kontrollera både att provet handlar om rätt kurs, innehåller rätt delar och att eventuella hjälpmedel
(till exempel texthäfte eller formelblad) riktar sig till din kurs.

Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning
Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning (till exempel MP3-spelare eller ”smarta klockor”)
ska vara avstängda. Detta gäller även om telefonen ”bara” vibrerar.

Väskor lämnas utanför lokalen
Väskor lämnas i första hand utanför provlokalen. I annat fall ska de stå på golvet, väl synliga för
provvakten.

Du får inte tillfälligt lämna lokalen under provtiden
Enstaka toalettbesök är tillåtet under provtillfället, i övrigt får du inte lämna lokalen förrän du lämnar
in ditt prov till provvakten.

Lämna in alla papper vid provets slut
Kom ihåg att ALLA papper ska lämnas in till provvakten, oavsett om det är kladdpapper eller pappret
med dina svar. Genom att lämna in även kladdpapper kan läraren se att du verkligen kan det du kan
och du får kanske det där poänget som gör skillnaden mellan godkänt och underkänt. Och behöver
du fler lösblad, säg till provvakten.

Konsekvenser av fusk
Vi ser allvarligt på fusk i samband med prov. Fusk kan i värsta fall leda till avstängning.
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