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Indledning 
a) Resumé 

Nærværende censorformandsskab har i alt 4 uddannelser, på hhv. akademi- og erhvervsakademi-

niveau i dets portefølje.  

Siden sidste afrapportering er dette formandskabs portefølje forblevet på 4 uddannelser. Dette er 

sidste årsrapport i dette udbud, der forøges betragteligt til den næste sæson. Hvorvidt udbuddet 

ændres, afhænger af beslutningerne dikteret af rektorkollegiet, hvorfor der i årsrapporten er indsat 

tal og statistik for i alt 4 nedenstående uddannelser.  

Installatør VVS (AK) = 176 studerende til ekstern censur 

Installatør El (AK) = 236 studerende til ekstern censur 

VVS-installation (AU) = 502 studerende til ekstern censur 

El-installation (AU) = 695 studerende til ekstern censur 

 

Der har været i 2020 i alt 1609 studerende til ekstern censur mod 1653 studerende i 2019, heraf 

1197 på AU i 2020 mod 1263 på AU i 2019 til ekstern censur, hvilket lige som sidste års rapport er 

en reduktion på både installatøruddannelserne og på AU. 

 

Alle uddannelsers eksaminationsniveau er fundet tilfredsstillende. 

  

Uddannelserne er fordelt mellem 2-årige erhvervsakademiuddannelser, og op til 6-årige 

akademiuddannelser. Ikke alle er inden for installations-området. 

 

Censorformandskabets anbefalinger er at øge kontakten til uddannelsernes netværk og 

censorkorpsets aftagercensorer, for at sikre et fortsat godt samarbejde. Dette gøres i samarbejde 

med censorsekretariatet, idet der planlægges med afholdelse af nationale censormøder, både i 

provinsen og i Københavnsområdet. 

 

Endnu en anbefaling er at hjælpe udbuddet med rekruttering, især fra kvindelige studerende og 

censorer. Censorformandskabet arbejder på at få rekrutteret flere kvinder, men der uddannes kun 
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ganske få kvinder i denne disse brancher, så det hænger desværre sammen med at kvinder 

fravælger disse brancher, allerede under EUD. 

 

Corona har hersket igen i år, hvorfor en del fysiske møder har været aflyste eller erstattet af 

onlinemøder. 

 

Som et nyt tiltag, er der herunder indsat statistik over censorrapporterne, så man ved 

gennemlæsning af denne rapport kan danne sig et indtryk af omfanget af indsendte kommentarer. 

 

b) Formål med og målgruppe for årsberetningen 

 

Årsberetningens formål er at give relevante læsere indblik i det censorformandsarbejde, der er 

udført i perioden fra september 2020 til oktober 2021. Årsberetningens målgruppe er relevante 

censorer, sekretariat, rektorkollegium samt styrelse. Nærværende årsberetning kan ligeledes med 

fordel læses af relevante netværk og samarbejdspartnere, undervisningsmedarbejdere, 

studerende samt aftagere, inden for installatørbranchen. 
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Censorformandskabets arbejde 
 

Der har i indeværende periode ikke været nævneværdige udfordringer eller tiltag som følge af: 

a) Censorformandskabets målsætninger for beskikkelsesperioden og en løbende opfølgning 

på disse 

b) Emner drøftet på censorformandskabsmøderne 

c) Opsummering af introduktionsmøder 

d) Opsummering af evt. høringssvar 

e) Opsummering af kontaktmøder med institutioner og uddannelsesnetværk 

Erfaseminar i Fredericia fra den 10. august til den 12. august med nedenstående dagsorden: 
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Vurdering af uddannelserne på udbudsniveau i forhold til:  
Censorformandskabets samlede vurdering af den faglige kvalitet samt niveau på uddannelsen er 

at niveauet i nedenstående har forløbet tilfredsstillende. 

 

f) Kvalitet 

g) Niveau 

h) Indhold 

i) Eksamensforløb 

j) Aftagerrelevans (employability) 

k) Samarbejdet med institutionerne 

Fakta om censorkorpset 
a) Korpsets sammensætning 

Aftager repræsentant: Næstformand Viggo Bitch, VB-el 

Institutionel repræsentant: Formand Uddannelsesleder John Midtgaard Jensen, UCN 

b) Censorernes aktivitet 

Generelt lokal såvel som national mødeaktivitet – udvælgelse af nye censorer samt varetagelse af 

klager og øvrig administration samt kontakt til og rådgivning af censorsekretariatet. 

Se i øvrigt ”bilag” herunder 

c) Beskikkelser samt kriterier for indstilling til beskikkelse (når dette er relevant) 

Formand og næstformand har i den givne periode haft indgående samarbejde om indstilling af 

censorer til korpset. 

 

Anbefalinger til institutionerne 
a) Anbefalinger til institutionerne baseret på dokumentation fra ovenstående punkter 

Censorformandskabet anbefaler intens kontakt mellem formandskabet og institutionerne. 

b) Eventuelle øvrige bemærkninger 

Intet at bemærke 

 

Bilag 
Fakta-ark med relevante karakterudtræk og statistik fra censor- og eksaminatorrapporter på 

udbuds- og uddannelsesniveau findes under ”bilag”. 
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