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Skrivningarna sorteras efter anonymiseringskodens löpnummer. 

Stort tack för din insats! 

          Datum:
Klicka i fältet och sedan pilen för att visa kalender

Kurskod: 

Starttid och sluttid: Kursnamn: 

Institution: Moment: 

Följande bifogas 
tentalydelsen: 

Sätt kryss i ruta

Formelsamling Texthäfte Ange övrigt material (t.ex. svarsblankett): 

   Ansvarig lärares 
namn: Tel: 

 Kursadministratörs
namn: Tel: 

Under skrivtid 
kommer lärare att 

Sätt kryss i ruta

besöka skrivsal vilja bli uppringd Eventuell kommentar 
(t.ex. flera lärare):

Tillåtna hjälpmedel 
Välj ja eller nej - nej är förvalt som standard

Ja Nej Tillåtna hjälpmedel 
Välj ja eller nej - nej är förvalt som standard

Ja Nej 

Tilldelad kalkylator Kurslitteratur (namn på litteratur anges i 
fältet för annat hjälpmedel)

Medhavd kalkylator Lagbok  

Tilldelad formelsamling/ar Okommenterad lagtext 

Medhavd formelsamling/ar Lagtext med egna anteckningar 

Medhavd ordbok 
Ange annat 
hjälpmedel: 

Institutionens ordböcker lånas ut i skrivsal

Kryss alla alternativ som gäller 

Övriga frågor Ja Nej 

på skrivpapper Ska formelsamlingar skickas tillbaka till institutionen?  

direkt i skrivningen Ska texthäften skickas tillbaka till institutionen?  

på svarsblankett 
Eventuell övrig information till skrivsal: 

på dator 

_

Välj ja eller nej - nej är förvalt som standard

Skrivningar ska besvaras

med max en fråga (t.ex. 1a-d) per blad

endast på en sida per blad
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