Censorformandskabsmøde d. 25. september 2015
Referent:
Melissa D. D. Molin
Dato:
25. september 2015
Dato for næste møde:
d. 12. februar 2016

Tilstedeværende: Troels Myram, Ole Eriksen, Laurids Dam, Gunhild
Brynning, Kenneth Lokind, John Midtgaard, Pia Lindkvist, Mogens
Bjerregaard, Lars Odd Blaaberg, Michael Vaag, Marianne Kehlet
Vork, Runa Daugaard og Melissa Dupont Molin

Afbud: Niels Wulff, Ole Middelhede, Helle Christiansen, Gert
Johansen, Kirsten Nielsen, Arne Hosbond, Hanne Lunding Røhl,
Henriette Moos, Kim Lindtrup, Bo Pedersen, Henrik Kjær
Christensen, Annette Slyngborg, Vibeke Andersen, Kristian Krämer,
Steffen Svendsen, Annette Tristan

Dagsordenspunkter/konklusion
Marianne byder velkommen

Ansvarlig

Ny censorinstitution

Marianne Vork

Deadline

Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen/censorudvalget (mulige
ændringer undervejs fra uddannelses- og forskningsministeriet)
Det er bekræftet fra Ministeriet, herunder Anne Kamper, at
Censorudvalgets arbejde fortsætter trods regeringsskifte.
Censorudvalget forventer at afsluttet undersøgelsen ultimo august.
Censorsekretariatets (Aalborg og Haderslev) arbejdsgruppe har været
samlet til et møde. Næste møde finder sted d. 30. september 2015.
-

Opgave: Ministeriet arbejder på at tilpasse eksisterende
kommissorium. Når dette er tilgængeligt via deres censorside
orienteres censorformandskaberne.

Hvilke tiltag er der foretaget?
Kvalitetssikringsrapport (Censorsekretariatet):
CS har udarbejdet en kvalitetssikringsrapport som indeholder alle CS’
arbejdsopgaver, hvordan de løses og med hvilket tidsperspektiv
opgaverne løses. Der er med rapporten skabt gennemsigtighed med CS’
arbejdsopgaver.
Rapporten er præsenteret for arbejdsgruppen, som et led i deres
videre arbejde, samt med ønsket om, at skabe forståelse for CS’
arbejdsmetoder og processer.
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CS

Når rettelsen
sker.

Forslag og drøftelser blandt censorformandskaberne:
Drøftelse af:
- censorsystemet (organisatorisk og it-systemet), som omtales
positivt fra censorerne, censorformandskaberne og
institutionerne
- Censorinstitutionen (Ministeriet) skal tage stilling til, om der
skal kvalitetsudvikles eller kvalitetssikres. Dette bør præciseres
i bekendtgørelsen.
- Censorformandskaberne ønsker endnu tættere dialog og
samarbejde med uddannelsesnetværk/faglige fællesudvalg.
Forslag: Censorformandskaberne skal prøve at komme på dagsordenen
til møderne hos uddannelsesnetværk/faglige fællesudvalg. Dette kan
evt. ske via de enkelte netværks kommissorium.
Forslag: I Censor-IT er uddannelsesnetværkene/de faglige fællesudvalg
oprettet med mail, så CS hurtigt og nemt kan kommunikere eventuelle
beskeder ud til dem. På denne måde er kommunikationskanalen blevet
kortere.
-

Opgave: CS udarbejder et fælles skriv til
uddannelsesnetværkene/de faglige fællesudvalg om, at de
skal invitere censorformandskaberne med til
netværksmøderne mindst én gang om året eller efter behov.

Evaluering af censormøderne i ERFAgrupper med udgangspunkt
i forslag fra censorerne
Opfølgning af forslag fra censorerne på baggrund af vedlagte
dokument Opgaver fra censormøde 2015.
ERFA blandt censorformandskaberne
Rammerne for mødet:
Rammerne for censormøderne blev drøftet.
Beslutning: Der var enighed om, at formen fra sidste censormøde skal
fortsætte.
Hvem kunne en evt. oplægsholder være en anden gang?
Jf. bilag Opgaver fra censormøde foreslås der fra censorerne, at en
mulig oplægsholder til næste møde kunne være:
 Personer fra større virksomheder, der har medarbejdere fra de
merkantile uddannelser eller andre fagområder.
 Personer fra uddannelsesinstitutionerne
 En censor
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Censorformands
kaberne i
samarbejde
med CS

CS



En eksaminator: eksamen set fra eksaminators side.
Dette besluttes ved planlægning af næste censormøde.

Hvad har censorsekretariatet allerede gjort i forhold til indkomne
forslag?
 Censorformandskaberne er oprettet med kontaktoplysninger og
billede på hjemmesiden under Kontakt os.
 Der er uploadet en brevskabelon til brug af skolerne. Heri fremgår
de oplysninger, som censorerne skal have inden eksamen finder
sted.
Denne ligger på hjemmesiden www.censorsekretariatet.dk /Bestil
censor/(gå til bunden af siden) Tjekliste til uddannelsesinstitutioner
når censor er allokeret og hedder Bekræftelse på censur – forslag til
skabelon.
-

Opgave: CS undersøger, om der kan udvikles en log på
hjemmesiden. Endvidere undersøges om anbefalinger med
besked til censorer, i forbindelse med allokering, bliver
anvendt af skolesekretærerne.

-

Opgave: CS tilføjer til allokeringsmailen (som bliver sendt til
bestiller, når der er allokeret en censor), at man skal huske, at
oplyse censor om honorering.

Opfølgning af forslag fra censorerne til censorformandskaberne,
ERFA?
Jf.: vedlagt dokument: Opgaver fra censormøde 2015
Der blev drøftet flere forslag, der var kommet ind med
tilfredshedsundersøgelsen, som var sendt ud til censorerne efter
censormøderne.

Årsberetning
Bør der være forskel på censor- og eksaminatorrapporter, ud fra om
prøven har været mundtlig eller skriftlig?
Beslutning: Der blev besluttet, at vi bør forsøge at udbygge det
nuværende spørgeskema, så der ex vil stå: ”hvis der er tale om en
skriftlig prøve, spring da ned til spørgsmål nr…. ”
 Ex på spørgsmål til de skriftlige prøver: fik censor
eksamenssættet/opgavesættet til gennemlæsning inden retning af
opgaver/inden den studerende får opgaven?”
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Kenneth Lokind og Gunhild Brynning lavede et oplæg omkring deres
samarbejde i udarbejdelsen af årsberetningen.
Se vedlagte PowerPoint.
Erfaringsudveksling blandt censorformandskaberne i forhold til
udarbejdelse af årsrapporten.
Eks.: Hvorledes anvendes indkomne data fra censor- og
eksaminatorrapporterne?
På mødet blev der drøftet at:
-

målgruppen til årsberetningen er censorerne, Ministeriet og
uddannelsesinstitutionerne.
de nye spørgsmål i censor- og eksaminatorrapporterne, der
blev udarbejdet i forbindelse med censormøderne, giver mere
substans og kvalitet til årsberetningerne.

Forslag: Anvend kommentarerne fra censor- og
eksaminatorrapporterne - både de gode og dårlige kommentarer i
udarbejdelsen af årsberetningen.
-

-

-

Opgave: Når årsberetningerne er tilgængelige på hjemmesiden
sender CS et link ud til censorerne, uddannelsesnetværk/faglige
fællesudvalg om, at årsberetningerne nu er offentliggjort.
Opgave: CS tager med til styregruppen for Censor-IT, at
censorformandskaberne ytrer ønske om en
censorformandskabsmail, således at dette i et
kvalitetssikringsperspektiv kan overdrages til kommende
censorformandskaber.
Opgave: CS undersøger muligheden for at samle kommentarerne
fra censor- og eksaminatorrapporterne, så man fx kan trække alle
kommentarer for spørgsmål.

CS

CS

CS

Orientering: Årsberetningen skal sendes direkte til Ministeriet
censor@uds.dk med CS på CC.

Excel-ark, Status på censorer
CS opfordrer til dialog og til at tage vurderinger om mangel på censorer
alvorligt.
Har man ikke modtaget sit excel-ark med stats på censorer, eller har
man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte
sekretariatsmedarbejder Melissa Molin via mail
mem@censorsekretariatet.dk eller på telefonen 7269 8700.
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Melissa D.D.
Molin

Skabelse af dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøde
21. oktober 2015
1. Lave en koordineret planlægning i et tidsmæssigt perspektiv af
prøverne, således at prøverne på landsplan ikke ligger samtidigt.
Der ønskes, at man tager med til rektorkollegiet, om man ikke kan
brede prøverne ud over en længere periode (specielt til sommer),
så ikke alle prøver kommer til at ligge på de samme dage?
2. Samarbejde med uddannelsesnetværk/faglige fællesudvalg:
Censorformandskaberne skal inviteres med til
uddannelsesnetværks-/faglige fællesudvalgsmøder. Der
forespørges, om ikke dette kan indskrives i netværkenes
kommissorium.
3. Sammensætning af uddannelsesfamilier: Der skal ses på antal
censorformænd i forhold til antallet af uddannelser/prøver. Der
burde være et loft.
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