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Censorfamilien – Miljø- og 

laboratorieteknik

Uddannelser:
 Procesteknolog

 Laborant

 Miljøteknolog

 PBA i Fødevareteknik og Applikation

 PBA i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

 AU Proces-, Laboratorie- og fødevareteknologi

 AU Gastronomi

 AU Hygiejne og rengøringsteknik

 AU Ernæring

 AU Miljøteknologi



Censorfamilien -

Jordbrugsvidenskab

Uddannelser:

 Jordbrugsteknolog

 PBA Jordbrugsvidenskab



Formandsskabet – Miljø- og 

Laboratorieteknik 

Gunhild Brynning

Formand
E: gub@eamv.dk

 Cand. Brom, Projektleder

 Lektor EAMV

 Underviser Procesteknolog

 Underviser AU Ernæring

 Underviser AU Proces-, laboratorie og fødevarer

 Censor på de fleste af familiens udd

Kenneth Lokind

Næstformand 

E: Kenneth@lokind.dk

• Cand. Pharm, Ph.D. et HD (org og 
ledelse)

• Ass. Manager, Novo Nordisk

• Censor på Kbh Universitet



Formandsskabet –

Jordbrugsvirksomhed

Annette Riddersholm Thomas Krabben

Formand Næstformand

E: annette@dk-svineraadgivning.dk

 Agronom

 Selvstændig svinebrugskonsulent, DK-Svinerådgivning A/S

 Censor på Erhvervsakademi Aarhus, Lillebælt og Sjælland på begge 
uddannelser



Præsentationsrunde

Hvem er I?



Årsrapporten

Vi har en meget velfungerende familie

‒ 288 censorer

‒ Næsten alle censorer er tilfredse med det faglige niveau

‒ 3 klagesager  i år

‒ 1 ankesag i de sidste 4 år

Emner til fremtidens arbejde med eksamen

‒ Fortrolighed

‒ Forskellige vilkår pga. praktik og projekt i virksomheder

Utilfredshed fra censorer med informationsniveauet (91% er tilfredse)

‒ Bedre information om eksamensform

‒ Bedre information generelt om eksamen, wiseflow, rækkefølge, pensum, 
opgaver



Årsrapporten - Jordbrugsvirksomhed

Vi har også en meget velfungerende familie

‒ 102 censorer

‒ Næsten alle censorer er tilfredse med det faglige niveau (svært at konkludere på 

utilfredshed, når der ikke er kommentarer) 

‒ 1 klagesager  det seneste år

Øvrigt fra årsrapporten

‒ Meget positive oplevelse af eksaminationerne

‒ Generelle kommentarer vedr. ”for lidt afsat tid” i forhold til opgavens omfang

‒ Censorkorpset må ikke blive for stort, så alle kan få minimum én eksamen årligt

‒ Alle censorer bør lade sig allokere min. én gang årligt når man er beskikket



Ny eksamensbekendtgørelse

 Der er kun ekstern eksamen på 1/3 af alle ECTS points*

 På de interne eksaminer kan censor og eksaminator være den samme*

 Prøve og eksaminationssystemet skal indgå i Institutionernes akkreditering

 Censorerne udtaler sig i årsberetningen 

– som KUN sendes til Institutionerne og ikke længere til styrelsen for forskning og uddannelse

* Ændringerne var allerede indføjet i den gamle bekendtgørelse, men de har været diskuteret i forbindelse 

med arbejdet med den nye.



7-Trinsskalaen
Der er tale om en  absolut skala – dvs:

 De studerende skal ikke sammenlignes med 
hinanden

 Karaktererne gives ud fra fagets målbeskrivelse og
Karakterbeskrivelserne 

 Det er derfor vigtigt at både censor og 
eksaminator kender mål- og karakterbeskrivelser 
på den pågældende uddannelse

 12 er ikke en undtagelseskarakter

Forventet karakterfordeling på landplan og over tid:

 10% får 12

 25% får 10

 30% får 7

 25% får 4

 10% får 02



7-Trinsskalaen
Der er tale om en  absolut skala – dvs:

 De studerende skal ikke sammenlignes med 
hinanden

 Karaktererne gives ud fra fagets målbeskrivelse og
Karakterbeskrivelserne 

 Det er derfor vigtigt at både censor og 
eksaminator kender mål- og karakterbeskrivelser 
på den pågældende uddannelse

 12 er ikke en undtagelseskarakter

Forventet karakterfordeling på landplan og over tid:

 10% får 12 (16,2% fik12)

 25% får 10 (24,5% fik 10)

 30% får 7 (30,3% fik 7)

 25% får 4 (16,2% fik 4)

 10% får 02 (7,6% fik 02)



7-Trinsskalaen
Der er tale om en  absolut skala – dvs:

 De studerende skal ikke sammenlignes med 
hinanden

 Karaktererne gives ud fra fagets målbeskrivelse og
Karakterbeskrivelserne 

 Det er derfor vigtigt at både censor og 
eksaminator kender mål- og karakterbeskrivelser 
på den pågældende uddannelse

 12 er ikke en undtagelseskarakter

Forventet karakterfordeling på landplan og over tid:

 10% får 12 (13,1% fik 12)

 25% får 10 (22,1% fik 10)

 30% får 7 (32,0% fik 7)

 25% får 4 (23,8% fik 4)

 10% får 02 (4,9% fik 02)



Censors rolle

 Censor skal sikre at de studerende får en ens og fair behandling

 Censor skal være med til at kvalitetssikre uddannelsen

Dvs.:

 Censor skal tage notater (og gemme dem i et år)

 Censor skal læse opgaverne så de kan vurderes

 Censor skal ikke eksaminere – evt. stille et opklarende spørgsmål

 Censor skal afgive kommentarer ved klagesager



censorrapporten

 Efter hver eksamen skal censor udfylde en censorrapport

 Det er et evalueringsredskab – dvs. ikke et klage/sladreværktøj

 Det er dem vi bruger til at lave årsrapporten udfra

 Det er vigtigt at I skriver kommentarer – hvis I har nogen

Vi læser kun rapporterne i september når vi skriver årsrapport

Hvis I vil klage over et eksamensforløb skal i skrive direkte til 

censorformandsskabet 



Erfaringsudveksling

Har I været ude til nogle eksaminer, som er spændende, gode, 

nyskabende, mere retfærdige?

Har I nogle oplevelser med eksamen som i synes, vi skal diskutere



Eventuelt


