Censorformandskabsmøde
Referent:
Runa Daugaard
Dato:
5. november Aalborg
Dato for næste møde:
27. februar 2020 i København

Tilstedeværende:
Gunhild Brynning, Annette Riddersholm, Jesper Frank Carstens,
John Midtgaard, Jørn Evan Jensen, Niels Ole Cramer-Bach, Jørgen
Rybirk, Hanne Reese Enemark Rasmussen, Pia Lindkvist Pedersen,
Dorte Wier, Kent Riis, Tine Hjort, Lars Bjørnvik, Marianne Ledet
Maagaard, Berit Simonsen, Gert Johansen,
Marianne Kehlet Vork, Hanne Christensen og Runa Daugaard.

Afbud: Viggo Bitsch, Thomas Krabben, Bent Steen Aalberg,
Henriette Bjørnbak, Ole Eriksen, Lars Haahr, Peer SchaumburgMüller, Ole Middelhede, Kirsten Nielsen, Ole Eriksen, Klaus E.
Olsen.

Dagsordenspunkter/konklusion
Introduktionsmøde 23. og 24 oktober i Roskilde og Aarhus:
Evaluering:
Hvad siger censorerne:
Positiv tilbage meldinger fra de ny- beskikket censorer samt fra de
genbeskikket censorer, viste oprigtigt interesse.

Ansvarlig

Deadline

Beslutningen blev at censorformandskaberne skal skrive til de enkelte
uddannelsesnetværk for de uddannelser som det drejer sig om og
dette gøres via censor it. CS er behjælpelig med at sende
henvendelsen, som Censorformandskaberne selv udarbejder til
netværkene.

CNF/CS

Efter behov

Marianne Ledet Mågård og Ole Cramer- Bach sender deres skitse
modeller til CS, som kan anvendes i forhold til at tage fyldestgørende
noter til eksamen. Modellen kan være til inspiration for censorerne ved
afholdelse af ekstern censur. CS sammenskriver modellerne og sætter
modellen ind i censorvejledningen.

CS

23. januar

Hvad siger censorformandskaberne og CS: Gert fortæller at der fx
indenfor byggeri mangler tid til eksamenerne og mulighederne for
visuel visning af tegninger. Desuden er det en udfordring
eksamensopgaverne sendes til censor, når de ikke er medtællende i
den endelige eksamenskarakter og særligt når underviseren vælger at
inddrage disse til eksamen i forbindelse med votering. Ligeledes er
processen med at finde dokumenterne for kringlet for den enkelte
censor, da de fx ikke er samlet på wiseflow. Problemstillingen findes
ikke kun for byggeri, men finder sted ved flere censorformandskaber.
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Kommende introduktionsmøder, forslag:
Forslag, Jesper: Laver et tema evt. med underholdning. Der skal tænkes
over, hvordan man sælger budskabet, et trækplaster.
Forsalg, Pia: Lav et fokusgruppeinterview med udvalgte censorer, der
tales om diverse opgaver i relation til censors virke. Dette skal optages
og lægges op på hjemmesiden som et filmklip. Dette kan være
motiverende for at censorerne deltager i vores møder.
Forslag, Gunhild: Flyt censormøderne til flere lokationer, en turnus, fx
Vejle og Aalborg, sådan man giver censorerne mulighed for at deltage
tættere på, hvor de bor/arbejder.
Forslag, Dorte: Man kunne evt. skrive ud og informere censorerne om
hvordan fremmødet havde været for dette års introduktionsmøde.
Forslag, Ole M: Det er vigtigt at tilmelding/invitation fremstår præcis
og motiverende.
CS medtager alle forslag i de videre overvejelser i forbindelse med
planlægning af fremtidige introduktionsmøder.
Struktur i forbindelse med hovedbeskikkelsesrunden i 2021:
Form:
Møderne kan følges via 3 former:
• Fysisk møde.
• Fysiske møde sendes live.
• Optagelsen skal lægges ud på CS hjemmeside.
Materialet, brugt på mødet sendes til alle censorer.
CS undersøger hvilke muligheder der er tilgængelige systemisk i forhold
til formen i forhold til de kommende introduktionsmøder.

CS

Beslutning:
• Der skal undersøges, hvorledes det er muligt at registrere
censorernes deltagelse systemisk, så vi har overblik over hvilke af
vores ny- beskikkede censorer de er blevet introduceret.
• Introduktions møder flyttes til primo september grundet
hovedbeskikkelsen start.
I forbindelse med rekruttering af censorer:
Censorsekretariatet undersøger muligheden for at eksamensbeviser
skal medsendes og ikke længere fungere som en valgmulighed i
systemet. Der oprettes en to-do til it-udvikleren for censor it.
•

CS

23. januar

Orientering vedr. arbejdsgruppe i styrelsen om fremtidig struktur på
censorrapporter samt skabelon til årsberetning:
Præsentation af foreløbigt arbejde: Berit holdt et oplæg, hvor hun
fortalte om, hvordan uddannelsesinstitutionerne vil inddrage
censorerne i kvalitetsarbejdet i forbindelse med
institutionsakkrediteringsarbejdet. Dette vil på sigt afføde en ny
censorrapport og skabelon til årsindberetningen. Dette bliver
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præsenteret i styrelsen den 28. november af den siddende
arbejdsgruppe som styrelsen har nedsat.

Orientering vedr. samarbejde med kvalitetsudvalg:
Formål, bl.a. med afsæt i ændringsbekendtgørelsens §32,
censororientering samt
- Censorinstitutioners opbakning til institutionsakkreditering.
- Censorsekretariatet holder oplæg til alle bestillere.
•

Censoruddannelse
Diskussion med i udgangspunkt i gennemførelse af censoruddannelse.
Beslutning
• CS ser om der findes en vejledning til, hvordan man gennemfører
censoruddannelsen, samt skriver en opfordring ud til censorerne
om at deltage i uddannelsen. CNF anbefaler at censorerne deltager,
og efterfølgende uploader resultatet på deres profil på vores
hjemmeside.

•
•

Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, Gunhild Brynning
forslår:
- At det bliver sat i system at CNF skal deltage i netværksmøder.

CS

22. januar

CNF/CS

14. februar

-Hvert år i august laves der en survey til uddannelseslederne til brug i
årsberetningen. Emner kan fx være antallet af klagesager, nye
eksamensformer, generelle udfordringer i forbindelse med ekstern
censur. Ønsker CFM dette, kan de blot sende deres spørgsmål til CS og
de vil sende det til de relevante uddannelsesinstitutioner.

Plan for flere møder:
27. oktober 2020 -Aalborg
09. februar 2021- KBH
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