
Referat af Censormødet i København 23. oktober 2018 og Århus 24. oktober 2018. 

KBH: 10 Censorer mødte op 

Aarhus: 18 Censorer mødte op. 

Totalt korps: 411 Censorer 

Efter velkomst, CS indlæg og oplæg fra Kim, gik vi ud i grupperne med 2 timers dialog og 

præsentation med censorerne. Undertegnede og Berit E. Simonsen repræsenterede Salg og 

Markedsføring området med tilknyttede Censorer.  

Mødets anden del havde fokus på en gennemgang af den nyeste årsindberetning samt ændringer 
og opdateringer i censorvirksomheden. Uddrag fra materialet blev gennemgået, med generel ros til 
kvalitet og afleveringsandel. Generelt er brugen af Censorer faldende, hvilket skyldes muligheden 
for brug af intern Censur på flere fag, samt sammenlægningen af eksamener, hvorfor det avler 
færre eksamener. Det betyder at ca. halvdelen af korpset ikke har haft censoropgaver de seneste 
12 mdr. Der blev drøftet årsagen til at flere Censorer ikke svarer på spørgsmål direkte rettet mod 
Eksaminators forberedelse og spørgeteknik. Teser blev drøftet og vil blive arbejdet videre med. 
Herefter blev der gennemgået materiale, og på begge møder var der herigennem en god dialog 
omkring Censor opgaver og forpligtelser, spejlet op imod Eksaminators opgaver og forpligtelser. Der 
var en god dialog omkring eksempler og showcases. På begge møder blev der ad flere konkluderet 
at en god eksamens gennemførsel starter med en god dialog og kalibrering mellem Censor og 
Eksaminator inden eksamen, men også under eksamen. Der blev under denne gennemgang 
ligeledes drøftet oplevedes cases, som blev diskuteret op mod bekendtgørelserne. 
Der henvises generelt til at søge alle informationer på CS hjemmeside, herunder også at finde 
bekendtgørelser og øvrige  opdateringer. 
Der blev også vendt en form for censorkursus/-uddannelse. Jeg orienterede om, at der et møde 29. 
november 2018, hvor en workshop styret af ministeriet, gerne skulle resultere i et endeligt oplæg 
censorkursus/-uddannelse. Input blev modtaget og vil blive viderebragt den 29. november. 
 
Der undersøges mulighed for at præsentationsmateriale kan deles. 
 
Der takkes for et godt møde både i KBH og i Aarhus. 
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