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Titel: Beretning fra censorformandskabet for Installatør 2017-2018 
 

Første del  

Resume 
Nærværende censorformandsskab har i alt 9 uddannelser, på h.h.v. akademi-, erhvervsakademi- og 

professionsbachelorniveau i dets porte følge. Næste periode vil dette formandskab blive reduceret til 4 

uddannelser, dikteret af rektorkollegiet, hvorfor der i årsrapporten er skåret ind til 4 nedenstående 

uddannelser. Der har været i alt 929 (123 på AU) studerende til ekstern censur, hvilket tangerer en fordobling 

i forhold til året før, og alle uddannelsers niveau er fundet tilfredsstillende. Uddannelserne er fordelt mellem 

2-årige akademi- og erhvervsakademiuddannelser, 3-årige professionsbacheloruddannelser og 1,5årige top-

up-overbygningsuddannelser, alle inden for energi-området. 

Censorformandskabets anbefalinger er at øge kontakten til uddannelsernes netværk og censorkorpsets 

aftagercensorer, for at sikre et fortsat godt samarbejde. Dette gøres i samarbejde med censorsekretariatet, idet 

der afholdes to nationale censormøder, ét i Århus og ét i København. 

 

1.  Censorkorpset sammensætning (jf. § 23 og § 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder: 
 

• Sammensætningen af censorformandsskabet er i august 2018 blevet forandret, som følge af valg til 

formandskab. I perioden fra August 2017 til Juli 2018 var sammensætningen som følger: 

Formand: Arne Victor Hosbond, Næstformand: John Midtgaard Jensen. Fra August 2018 til og med 

næste valgperiode: 

Formand: John Midtgaard Jensen, Næstformand: Viggo Bitch.   

Herunder følger en beskrivelse af sammensætningen for censorkorpset i formandsskabet: 

•  
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• En note vedr. censorformandsskabets sammensætning for Installatør el og vvs, samt el-mester, er at 

censorkorpset hovedsagelig består af mandlige censorer. Hvorfor vi har gjort en stor indsats i løbet af 

året for at rekruttere kvindelige censorer. Dette er dog ikke lykkes, idet de kvindelige censorer med 

nødvendige kompetencer, kort og godt ikke har interesse i dette arbejde. I det der er svaret bekræftende 

på at der ikke har fundet gensidig censur sted i perioden, vil dette punkt ikke blive yderligere uddybet. 

 

 

2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. § 28), herunder: 
 

Der har i indeværende periode ikke været nævneværdige udfordringer eller tiltag som følge af: 

 

• Kontaktmøder og dialog mellem censorer og uddannelsesinstitutioner om udviklingen i uddannelsen 

eller faget/fagområdet mv. (faktaarket punkt 2.1) 

• Censorformandskabets medvirken til en løbende dialog om udviklingen i uddannelsen, faget eller 

fagområdet ved at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset (faktaarket punkt 2.2) 

• Indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på uddannelserne (faktaarket punkt 2.3) 

• Høringer (faktaarket punkt 2.4). 

 

2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 
Der har via uddannelsesnetværkene fundet samarbejde sted især med uddannelsesinstitutionerne i årets løb. 

Der har været særligt fokus på, hvad der har fungeret utilfredsstillende eller er så inspirerende, at andre kan 

lære af det. Nærværende censorformandsskab er repræsenteret i uddannelsesnetværkene i form af 

næstformand (nuværende formand) og studieleder, John Midtgaard Jensen. Endvidere har 

censornæstformanden deltaget i den årligt tilbagevendende landsdækkende erfaringskonference for energi-

uddannelserne i Fredericia, den 10. og 11. august 2017. I løbet af dagen den 11. august, var 

censorsekretariatet programsat, for at gennemgå periodens censorberetninger samt svare på spørgsmål fra 

plenum. Se program herunder 

 

Torsdag den 10. august 

09:30 – 10:00 Ankomst, registrering, uddeling af navneskilte og formiddagsbuffet Trinity 

10:00 – 10:10 Velkomst ved arbejdsgruppen (Frank Nielsen og John Midtgaard) plenum 

10:10 - 12:00 Erfa-møder del 1 - morgen -  6 grupper inddeling i fagområderne: el, vvs, innovation, 

automation og energi grupperum 

12:00 - 13:00 Frokost Trinity 

13:00 - 14:30 Erfa-møder del 1 - morgen -  6 grupper inddeling i fagområderne: el, vvs, innovation, 

automation og energi grupperum 

14:30 - 15:00 eftermiddagsbuffet Trinity 

15:00 - 16:30 Faglige oplæg/workshops opdelt i el-vvs-energi-automation og virksomhedstekniske fag: 

grupperum 

El: ?  vvs: Henrik Bjørn Andersen – Det at være rådgiver hos midtkonsult, Automation: Robotter, Energi: ?, 

virksomhedstekniske fag: Innovation ved Lise Juul Poulsen  

16:30 - 18:30 Ud i naturen/innovation plenum 

19:00 – Middag Trinity- Social hygge hos Trinity og omegn 

Fredag den 11. august 

06:30 - 07:30 Morgenbadning 

07:30 - 08:30 Morgenbuffet 

08:30 – 09:00 Opsamling fra i går og dagens program plenum 
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09:00 – 10:00 Erhvervs Uddannelses reform for VVS & EL uddannelserne både DEF & TEKNIK.(Kelvin 

Strømsholt TEKNIQ& DEF)plenum 

10:00 – 11:40 Censorsekretariatet og censorformandsskabets beretning plenum 

11:40 - 12:00 Diskussion og spørgsmål vedr. censur plenum 

12:00 - 13:00 Frokost Trinity 

13:00 - 14:30 Faglige oplæg/workshops opdelt i el-vvs-energi-automation og virksomhedstekniske fag 

grupperum 

El og vvs: Akkordopmåling ved Lasse Pedersen, Automation: Droner ved ?, Energi: ?, virksomhedstekniske 

fag: e-læring ved Lilith 

12:00 - 12:30 Opsamling og afrunding plenum 

12:30 – ca 13:30 Frokost Trinity 

Ca 13:30 Afgang 

 

3. Grundlaget for eksamen (jf. §31) 

3.1 Fagligt niveau 
 

Vedr. kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af det faglige niveau (se udfyldte 

lister under ”bilag”) 

 

Censorformandskabets samlede vurdering af det faglige niveau på uddannelsen er at niveauet er 

tilfredsstillende. 

 

 

3.1.1 Udvalgte fagområder 
 

Intet at bemærke 

 

3.2 Prøveformerne 
 

Idet formandskabet arbejder tæt sammen med netværket for de enkelte uddannelser, om udarbejdelsen samt 

revidering af studieordninger for samtlige 9 uddannelser, vurderes prøveformerne at være tilfredsstillende. 

 

3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne (jf. § 25 stk. 2) 
 

Såvel netværket som formandskabet vurderer at censorerne har fået de nødvendige informationer fra 

uddannelsesinstitutionerne inden prøverne. Dog er formandskabet gået i samarbejde med censorsekretariatet 

om udarbejdelse af ”retningslinjer” for såvel censorer som eksaminator. 

 

3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger  
 

Censorformandskabets samlede vurdering er at eksamen har været afholdt i overensstemmelse med mål og 

øvrige krav, der er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger. 

 

3.5 Ensartet og retfærdig behandling 
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Censorformandskabets samlede vurdering er at de studerende har fået en ensartet, pålidelig og retfærdig 

behandling. 

 

 

4.   Klager og ankesager (jf. § 26, 4. pkt.) 
 

Ingen aktuelle nævneværdige skriftlige klager og ankesager 

 

5. Årets temaer 
 

I 2017 er årets temaer gruppeprøver (faktaarkets punkter 5.1, og 5.2) og karaktergivning herunder læringsmål 

(faktaarkets punkt 5.3 og 5.4). 

 

Gruppeprøver og karaktergivning er efter netværkets udsagn forløbet tilfredsstillende 

6. Evaluering af skabelonen 
 

Skabelonen har fungeret tilfredsstillende. Dog har censorformandsskabet vurderet at faktaark er overflødigt i 

denne rapport, idet fakta kan tilvejebringes på censorsekretariatets hjemmeside. 

 

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale 
fra censorerne 
Statistik, cases, censorenes egne temaer eller andet der underbygger konklusionerne i årsberetningen. 

Strukturen i anden del skal afspejle arbejdet med uddannelsen eller uddannelserne og fagene.  

 

Her kan censorformandskabet skrive de analyser og overvejelser, der falder udenfor skabelonen, men som 

har betydning for censorkorpset, uddannelsesinstitutionerne og evt. andre modtagere af 

censorformandskabets årsberetning. 

 

Anden del skal ikke indsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser. 

 

Censorformandskabet har analyseret materialet fra censorerne og overvejelserne går imod, at der skal 

indkaldes til en samlet censorinformation, i løbet af den næste censorperiode. 

 

Bilag et faktaark pr. uddannelse 
Skal udfyldes, da det benyttes til den tværgående opsamling. 
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AU - Service, produktion, it, bygge og anlæg m.v.
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Installatør AK Stærkstrøm 
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Installatør AK VVS 
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El Mester 

 
 


