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CENSORFORMANDSKABET

Årets sidste nyhedsbrev
Dette 5. nummer af Nyhedsbrevet vil være
præget af det årlige møde mellem den store
kreds
af
censorformandskaber
i
professionsbachelorområdet og Styrelsen for
Forskning og Uddannelse, der blev afholdt
den 30. november 2017. Uden at det på
nogen måde skal fornærme nogen, var
indtrykket
blandt
de
tilstedeværende
repræsentanter fra formandskaberne, at
mødet desværre ikke bragte meget nyt.

under overvejelse at fjerne kravet om, at
mindst 1/3 af et censorkorps skal bestå af
aftagercensorer,
og
erstatte
med
formuleringen: ”et passende antal”– et
forslag som forsamlingen i enighed ikke
fandt velovervejet.

Det meste af dette nyhedsbrev vil basere sig
på det vanlige eftermøde, hvor en stor del af
formandskaberne
drøfter
såvel
det
forudgående møde, samt andre aktuelle
problemstillinger.

En
kreds
af
censorformandskaber
opfordrede i det tidlige forår Styrelsen til, at
ajourføre
Eksamensbekendtgørelsen,
således at denne også kan udgøre et
retssikkerhedsmæssigt grundlag for en
række
nydannelser
i
de
faktiske
eksamensformer. Men mødet pegede også
på en række sproglige uklarheder. Hvad er
f.eks. den konkrete opgave i at ”censor skal
påse, at…” (Eksamensbekendtgørelsens
§31)?

Andelen af aftagercensorer
Styrelsen refererede en række områder,
hvor Censorudvalgets markeringer og
anbefalinger
har
igangsat
forskellige
initiativer. For eksempel: man vil fremover
lade censorrapporterne fra eksamensafviklingerne indgå som et materiale i
akkrediteringsarbejdet. Desuden er det

Censor skal ”påse”… Ajourføring af
Eksamensbekendtgørelsen

Styrelsen
åbnede
for
en
fælles
arbejdsgruppe, der skal arbejde for en
ajourføring af Eksamensbekendtgørelsen.
Eftermødet – mellem de repræsenterede
censorformandskaber – valgte Anne-Marie
Wivel, Leisure Management; Martin Nors

Hansen,
Administrationsbacheloruddannelsen;
Anders
Hamming,
Pædagoguddannelsen; Steen Hundborg, Sygeplejerskeuddannelsen;
Jens
Meyhoff,
Socialrådgiveruddannelsen, som deltagere i
den foreslåede arbejdsgruppe.

Censorkurser – igen
En kreds af censorformandskaber formåede
i starten af 00’erne at samarbejde med
Styrelsen om, over nogle år, at udbyde nogle
korte kurser for censorer. De blev godt
modtaget af deltagerne – men pengene slap
op og ingen kunne finde midler til at
fortsætte.
Få år efter forsøgtes det at finde finansiering
til et digitalt kursus – desværre uden held.
Censorudvalget peger på det ønskelige i at
styrke
censorernes
kompetencer
i
udprøvningsarbejdet. En arbejdsgruppe –
med
repræsentation
fra
kredsen
af
formandskaber – vil arbejde videre med de
mange skitseringer og muligheder, der har
været fremlagt og fremsendt.

Arbejdet med ajourføring af normer for
honorering blev opgivet…
Uens, ulogiske og usammenhængende
forklaringer på skolernes anvendte normer
ved beregning af censorhonoreringen har
næsten været et næsten fast punkt på
censor/kontaktmøderne.
Og
et
tilbagevendende punkt i nyhedsbrevene.
Der er flere forklaringer i omløb om årsagen
til at arbejdet med at standardisere
normerne blev stoppet/opgivet.
På eftermødet faldt der således skarpe ord
om selve forløbet af det nu kuldsejlede
arbejde. Tilbage står, at de enkelte
uddannelsesområder nu er blevet bedt om at
udforme deres eget normbillede for
aflønningen
(antal
minutter
censorhonorering pr. antal minutter eller et
kvantum sider i en skriftlig opgave).
På eftermødet gav de tilstedeværende
formandskaber hinanden tilsagn om, at når

skolernes ledelser har udarbejdet disse
normer, vil de blive lagt på uddannelsernes
hjemmesider så de er tilgængelige og alle
kan se dem og sammenligne normerne
uddannelserne imellem.
Flere uddannelser kunne dog berette at
arbejdet med et normbillede for den enkelte
uddannelse nu var på plads – hvilket der var
tilfredshed med, men arbejdet er endnu ikke
afsluttet.

Vilkårene er uens for censorernes
medvirken i censormøder m.v.
I særlig grad de helt små censorkorps er
mærket af markant ringere vilkår for at
afholde møder, hvor censorkredsen kan
mødes og drøfte vilkår og problemstillinger
omkring censorarbejdet.
Eftermødet gav således flere eksempler på,
at transport til et indkaldt møde ikke blev
dækket af skolerne – eller, måske rettere,
skolen, idet problemet synes at knytte sig til
uddannelser
med
kun
ét,
nationalt
dækkende uddannelsessted.
Vilkårene for disse årlige, faglige fællesskaber skulle ellers være klart angivne i
Eksamensbekendtgørelsen, idet 1) denne
angiver pligtige møder for og med
censorerne og at 2) skolerne afholder
udgifterne til disse møder. Det sidste har
typisk
været
defineret
som
rejseomkostninger og forplejning ved mødet.
Problematikken er ikke aktuel i vores
censorkorps, men nævnes fordi vi støder på
problematikken i samarbejdet med andre
formandskaber.

Nye beskikkelser sommeren 2018.
Beskikkelsesperioden
for
udløber til august 2018.

censorkorpset

Det betyder at der til foråret vil blive
indrykket annoncer i relevante fagblade
samt et landsdækkende nyhedsmedie,
således at nye censorer kan blive indstillet
og beskikket før sommerferien.

Alle i det nuværende korps vil modtage en
mail når processen begynder. Forvent at det
bliver omkring påske.

Til slut vil vi gerne benytte
lejligheden til at ønske jer alle en
rigtig glædelig jul og et fredfyldt
nytår!

Lis Montes de Oca, Henriette Henriksen, Jens
Meyhoff og Leif Jacobsen

