
Information om

Tentamen på annan ort
Behöver du skriva tentamen på annan ort?
Om du studerar eftergymnasialt och om din skola tillåter är du välkommen att skriva tentamen 
på Vuxenutbildningen. Vi löser de flesta tentamen som ligger under våra ordinarie öppettider 
på vardagar. Vi kan inte garantera skrivplats för tentamen som skall skrivas på helger, kvällstider, 
klämdagar, semestertider osv. För tentamen på helger gäller i första hand för student att fråga sin 
skola om möjligheten att skriva tentamen på närmaste vardag istället.

Att tänka på om du vill skriva tentamen på annan ort
Student kontaktar Vuxenutbildningen i god tid före tentamen med uppgifter om dag och tider för 
tentamen. Vi behöver undersöka möjligheten att ta emot student för tentamen samt göra nödvän-
diga förberedelser som att se över salar och tentmensvakter. Det är därför viktigt att du kontaktar 
Vuxenutbildningen först innan du anmäler till din skola att du vill skriva tentamen hos oss.

Det är du som student som skall stå för kontakten med din skola om du vill skriva tentamen på 
Vuxenutbildningen. Du behöver förmedla våra kontaktuppgifter till ansvarig för tentamen på din 
skola. Din skola behöver skicka tentamen med mail eller vanlig post till ansvarig för tentamen på 
annan ort i god tid före tentamenstillfället.

Här ska du skriva din tentamen
Skrivningarna sker på Vuxenutbildningen i Vänersborg, Vänerparken 5.
Efter att du skrivit tentamen hos oss ser vi till att tentamen på ett korrekt sätt returneras till din 
skola för rättning.

Kostar det något?
För dig som är folkbokförd i Trollhättans eller Vänersborgs kommun är det kostnadsfritt att skriva 
tentamen på Vuxenutbildningen. Om du inte är detta betalas en avgift på 500:-.

Meddela om du vill avboka tentamenstiden minst 2 arbetsdagar i förväg annars behöver vi ta ut en 
avgift på 300:- om du uteblir.

Skicka in din förfrågan om tentamen på annan ort
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