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Skolverkets föreskrifter
om nationella prov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret
2019/2020;
beslutade den dd månad år.
Skolverket föreskriver följande med stöd av 12 kap. 12 a § skolförordningen
(2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för
huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelser om sekretess för prov finns i 17 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
2 § Bestämmelser om hantering och genomförande av nationella prov finns i
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av
nationella prov.
3 § Huvudmannen ska senast den 18 juni 2020 skicka in ett urval av
elevlösningar och lärarenkäter. Skolverket beslutar särskilt om hur uppgifterna
ska lämnas.
Bestämmelser om huvudmannens rapportering av provresultat för samtliga
elever finns i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
4 § Föreskrifterna ska tillämpas på nationella prov i sameskolan läsåret
2019/2020.
Nationella prov i årskurs 3

5 § Ett nationellt prov i årskurs 3 i sameskolan består av flera delprov.
Samtliga delprov ska genomföras under tidsperioden den 9 mars 2020 till och
med den 15 maj 2020.
6 § Skolverket återanvänder de nationella proven för årskurs 3 i sameskolan
till och med den 30 juni 2023.
Nationella prov i årskurs 6

7 § Ett nationellt prov i årskurs 6 i sameskolan består av flera delprov.
8 § Vissa delprov i de nationella proven ska genomföras på de datum som
anges nedan. Av lärarinformation till delproven framgår vilket delprov som ska
genomföras på respektive datum.
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Ämne

Vecka

Veckodag Datum

Svenska/
svenska som andraspråk

6
6

måndag
onsdag

3 februari 2020
5 februari 2020

Engelska

14
14

tisdag
torsdag

31 mars
2 april

2020
2020

Matematik

19
19

tisdag
torsdag

5 maj
7 maj

2020
2020

Andra delprov i de nationella proven, än de som avses i första stycket, ska
genomföras under den tidsperiod som anges i lärarinformationen för respektive
delprov.
9 § Om det finns särskilda skäl får rektorn besluta att ett delprov får
genomföras på ett senare datum än det som anges i 8 § första stycket. Ett sådant
beslut ska avse hela skolenheten. Rektorn ska dokumentera skälen för beslutet.
Rektorn får inte överlåta sin beslutanderätt enligt första stycket till någon
annan.
10 § Skolverket återanvänder de nationella proven för årskurs 6 i sameskolan
längst till och med den 30 juni 2026.
Undantagsbestämmelse

11 § Skolverket kan besluta om kortare återanvändningstid än vad som anges i
6 och 10 §§ om det finns särskilda skäl.
____________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2019 och gäller till och med
den 30 juni 2026.
På Skolverkets vägnar
GENERALDIREKTÖREN
Föredragande

