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Dagsordenspunkter/konklusion
Status og meddelelser fra Censorsekretariatet
-

Ansvarlig

Valg af nye formandskaber

Der har været censorformandskabsvalg på KVU,
professionsbacheloruddannelser samt de tekniske uddannelser, dette gør
at der er kommet nye formandskaber, samt nogle enkelte personer er
genvalgt. Da der har været få opstillede kandidater på de respektive
uddannelsesfamilier, det kan være en udfordring med beskikkelse af
censorer i fremtiden, dette løses ved at indgå et tæt samarbejde med de
enkelte uddannelsesnetværk for det konkrete uddannelsesområde.
Til næste valg finder sted blev det besluttet at censorsekretariatet skal
sende en mail til uddannelsescheferne, 3 mdr. før valget finder sted. Dette
skal sikre at der i fremtiden vil blive en højere procentdel, der ønsker at
stille op som kandidat til kommende formandskabsvalg i årene 2016/2017.
Dette punkt skal samtidig indgå på dagsorden til overdragelsesmødet med
de nye formandskaber.
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Ønsker der er indkommet i Censorsekretariatet
-

Bør censorerne modtage julekort/vin eller andet som tak for
deres indsats?

Dette er et ønske fra netværket, hvilket bestyrelsen delvist bakker op om.
Censorsekretariatet sender julekort ud til censorerne i samarbejde med
formandskaberne. Julekortene udsendes fra censorsekretariatet, på vegne
af formandskaberne. Det skal være det samme julekort der sendes til alle
censorerne i de forskellige uddannelsesfamilier.
-

Skal samtlige uddannelsesnetværk oprettes i
censorsekretariatets it system?

CS og FM2

Deadline

Hvis det er muligt i it systemet, skal alle uddannelsescheferne oprettes,
således at de bliver orienteret på lige fod med skolesekretærerne.
-
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Skal der foretages en tilfredshedsundersøgelse med fokus på
censorsekretariatets nye it system?

Dette vil være en god ide at afvikle på sigt.
-

Bør der laves stillingsopslag evt. i fagblade, jyllandsposten,
politikken mv. på at censorsekretariatet mangler censorer, dette
kunne med fordel ske medio oktober 2013?

Bestyrelsen har besluttet og se tiden an, til efter vintereksaminerne er
afviklet.
-

Indstilling om offentliggørelse af principielle
ankenævnsafgørelser

Bestyrelsen har fået en henvendelse om, at offentligøre
ankenævnsafgørelser på censorsekretariatets hjemmeside, som
eksempelvis SKAT og flere pengeinstitutter gør. Bestyrelsen mener det er
en lærerig idé, men da der ikke er mange ankenævnssager i
censorsekretariatet, kan man ikke på samme måde gøre de medvirkende
anonyme. Samtidig bruger man ikke meget tid på at læse gamle
ankenævnsafgørelser, da man tager en ankenævnsafgørelse individuel.
Ideen er sympatisk, men igen mener bestyrelsen ikke dette vil være en
fordel, dels er man usikker på, hvem der vil bruge dette og dels om
ankenævnskommissionen vil få noget ud af denne offentliggørelse.

Statistik på data og ajourføring
Censorsekretariatet skal høre IT om det kan lade sig gøre at, lave
statistikker for karaktere på hvert enkelt fag.
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Samtidig er formand Arne Hosbond blevet kontaktet af flere
uddannelsesinstitutioner om de kan på censorsekretariatets hjemmeside
se en liste over de censorer der er i matriklen. Dette vil
censorsekretariatet høre IT om det kan lade sig gøre, at skolesekretærerne
kan se dem, så den ikke ligger offentligt på hjemmesiden.
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Henvendelser til censorsekretariatet om udlevering af censorernes
arbejdstid som censor
Bestyrelsen har besluttet at censorsekretariatet henviser til arbejdsgiveren
(eksamensafholdte skole)
Manglende oplysninger fra skolerne til censorerne

De eksamensafholdende skoler der ikke henholder sig til bekendtgørelsens
rammer henvises til Christian Mathiasen eller Henriette Slebsager,
hvorefter de vil kontakte den enkelte rektor for den eksamensafholdende
skole for ændring af praksis.

CS = Censorsekretariatet
FM = Formandskabet

