Referat
Censorformandskabsmødet den 25. oktober 2017
Referent:

Mødedeltagere: Bent Steen Aalberg, Gerd

Hanne Mølgaard Henriksen

Müller, Gert Johansen, Gitte Hvid
Christensen, Jytte Lund Larsen, Kent Riis,

Dato:
25. oktober 2017

Michael Vaag, Niels Wulff, Troels Myram,
Marianne Vork og Hanne Mølgaard Henriksen

Dato for næste møde:
21. marts 2018

Dagsordenspunkter/konklusion

Ansvarlig

Deadline

CS

Uge 44

Valg
Styrelsen har godkendt sammenlægning af deltids- og
fuldtidsuddannelserne. Dvs. at alle uddannelser i
censorsekretariatet har fremadrettet samme valgperiode,
hvorfor der skal afholdes censorformandsskabsvalg på
samtlige af sekretariatets uddannelser. Valget afholdes
februar 2018.
Censorer på akademiuddannelserne, diplom i vurdering og
den merkantile diplomuddannelse vil få besked fra
Censorsekretariatet med information om, at deres
beskikkelser er forlænget frem til 30. september 2021,
grundet sammenlægningen.
Det er censorformandskaberne i samarbejde med
netværket/institutionerne, som indstiller censorer.
Sekretariatet laver det bagvedlæggende og administrative i
denne proces.

Censorsekretariatet vil løbende sende en status ud til
censorformandskaberne og uddannelsesnetværkene i
forbindelse med indkomne ny-ansøgninger.
Censorformandskaberne kan i it systemet godkende løbende.
Censorsekretariatet indsender de vurderede
censoransøgninger løbende til kontoret for jura.

CF

31/12-2017

CS

3/1- 2018

CS

Uge 47

Censorformandskaberne laver et notat til de relevante
netværk i forhold til at indgå aftale om evt. afholdelse af
møde omkring mangel på ny- ansøgere. Såfremt det ikke er
muligt for censorformandskaberne at deltage, vil
Censorsekretariatet deltage på vegne af
censorformandskaberne og eller i samarbejde.

Censorformandskaberne mener, at det bør forelægges for
kontoret for jura, at Susanne Nielsen har sin egen
dagsorden/tolkning af bekendtgørelsen. En talsmand for
censorformandskaberne bør derfor afholde et møde med
kontoret for jura, for at danne et fremadrettet aftalegrundlag.
Dette initiativ foretager censorformandskaberne
selvstændigt. Censorsekretariatet er ikke involveret i dette
møde, da Censorsekretariatet allerede i samarbejde med
bestyrelsen har indgået aftale med kontoret for jura om
fremadrettet proces, hvorfor vi ikke finder dette nødvendigt.
Censorsekretariatet forslår at en repræsentant for styrelsen,
herunder kontoret for jura inviteres med til næstkommende
censorformandskabsmøde, således at der kan skabes et
tættere samarbejde og dialog med styrelsen.
Censorsekretariatet opfordrer til, at nuværende
censorformandskaber kun stiller op med kandidatur, såfremt
at man accepterer gældende vilkår og honorering.

Censorsekretariatet undersøger om censorformandskaberne
er berettiget til feriepenge på baggrund af deres årlige

CS

Uge 46

CS

Uge 11 og 12

honorar.
I forbindelse med sammenlægningen af deltids- og
fuldtidsuddannelserne, vil censorformandskaberne få nye
mailadresser. Censorsekretariatet sørger for den
administrative proces og orienterer samtidigt om vigtigheden
heraf.
Ny strategi for kommende censorformandskabsmøder
Ved næstkommende formandskabsmøder har
censorsekretariatet forslået, at der fremadrettet inviteres en
repræsentant med fra hvert uddannelsesnetværk for at højne
samarbejdet med- og imellem censorformandskaberne,
censorsekretariatet og institutionerne.
Strukturen opbygges efter en fælles del og en anden del,
hvor mødet bliver inddelt fagspecifikt.
Formål, fx
•

Vidensdeling

•

Skaber værdi for samarbejdet imellem netværk,
censorformandskaber og Censorsekretariatet

•

Afklaring af spørgsmål omkring eksamener

•

Input - hvad sker der lige nu på uddannelsen

•

Synlighed for institutioner

•

Ensartethed for eksamener

•

Eksamensformer

•

Wiseflow

•

Udstyr ved eksamen

•

Forventningsafstemning imellem censor og
eksaminator

•

Beskikkelse af censorer

•

m.fl.

Censorsekretariatet laver invitation til netværkene og sender
dette ud i god tid inden mødet den 21. marts 2018.

CS

Uge 48

CS

Uge 50

Censorsekretariatet vil i planlægningen af
censorformandskabsmøderne lave en rotation for afholdelse
af møderne på uddannelsesinstitutionerne, med fokus på de
institutioner der udbyder flest af de uddannelser, som
censorsekretariatet allokerer censorer for.
Censorsekretariatet laver et årshjul til brug for vores
interessenter. Årshulet skal være tilgængeligt på
censorsekretariatets hjemmeside. Årshjulet præsenteres for
netværket til næstkommende censorformandskabsmøde med
afsæt i opgave- og arbejdsfordeling imellem
censorformandskaberne, institutionerne og
Censorsekretariatet.
Fremtidige formandskabsmøder planlægges til 2 faste
tidspunkter, henholdsvis uge 6 og uge 43.
Næste censormøde
Næste Censormøde er fastlagt til uge 43
•

København tirsdag d. 23. oktober 2018

•

Århus onsdag d.24. oktober 2018

Endeligt program for censormødes 1. del fastsættes i 2018.
Forslag:
•

Karakterskalaen

•

Censors virke  kvalitetssikring

•

Censorsekretariatet årshjul

Mødets 2.del vil være fagspecifikt ved de enkelte
uddannelsesfamilier.

CS/arbejdsgruppen Foråret 2018
via mail

Årsmøde i styrelsen, november 2017
Michel Vaag vælges til talsmand og samler op og

Michael Vaag

30/11 2017

FM

9/11 2017

CS

14/11 2017

CF og CS

1/11 2017

repræsenterer de samlede censorformandskaber ved
årsmødet.
Tværgående årsberetning fra styrelsen 2016
Styrelsen har fremadrettet fravalgt et tema til selve
årsberetningen, hvorfor censorformandskaberne har besluttet
at vælge deres eget. Censor/eksaminator rapporternes
spørgsmål tilrettes derfor hvert år efter uge 43.
Censorformandskaberne udarbejder spørgsmålene ud fra
valgte tema. Censorsekretariatet foretager den
administrative proces.
Dette års tema er Karakterskalaen. Censorformandskaberne
fremsender disse til Censorsekretariatet senest den 09.
november 2017.
Systemisk udarbejdelse.
BEMÆRK at de spørgsmål, der fremgår af styrelsens
faktaark, kan være misvisende. I bekendtgørelsen står der fx
at censormøder skal afholdes mindst hvert andet år, men
spørgsmålet stilles hvert år, hvorfor censorformandskaberne
skal være opmærksomme på deres besvarelse, således at
styrelsen ikke tolker at der ikke bliver afholdt møder.
Censorsekretariatet sender årsberetninger ud til alle
interessenter, når alle censorformandskaber har fremsendt
disse til Censorsekretariatet, dog senest 01. november 2017.

Dato for næste møde
21. marts 2018.

