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Corona og aflyste eksterne prøver
Den samlede uddannelsessektor er som andre
påvirket af coronavirus-situationen. Bekymring
for, om afviklingen af modul-prøver i digitalt
format på Københavns Professionshøjskole (KP)
kunne gennemføres tilfredsstillende medio april,
fik skolen til – med et par ugers varsel - at aflyse 8
censorer, omfattende i alt 23 eksamensdage. I
stedet ville de planlagte eksaminationer blive
gennemført med egne undervisere (intern
censur).
Krisehåndtering må naturligvis benytte sig af
udtalt kreativitet og usædvanlige løsninger, når
’produktionen’ skal holdes oppe. Dette
nyhedsbrev vil tilstræbe et koncentrat af den
omfattende korrespondance, som sagen har
udløst mellem Censorformandskabet, KP og
Styrelsen.

Digital eksamen
Allerede den 19. marts 2020 blev censorkorpset
orienteret og rådgivet om de særlige forhold, der
skal iagttages, når man indgår i en mundtlig
udprøvning via en digital platform som fx Skype,
Zoom eller Teams. Det landsdækkende
Ledernetværk fik samme orientering den 20.
marts 2020.

SOCIALRÅDGIVERUD
DANNELSEN
CENSORFORMANDSKABET

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har så sent
som den 25. marts 2020 præciseret, at det er
vigtigt, at censorformandskabet i samråd med
institutionerne sikrer, at de censorer, der tildeles
censuropgaver, er klar på at tilgå, afvikle og
bedømme prøver og eksaminer digitalt og under
disse forhold.
I skrivende stund rummer de aktuelle indkomne
censorrapporter 2 prøvedage (begge fra UCL; 2
censorer), der – naturligvis – bemærker den
usædvanlige afviklingsform, men i øvrigt ikke har
kritiske kommentarer til den digitale form og
afvikling af eksamen.

Løsning ét sted – nyt problem i næste led
Vi skal ikke trætte jer med formalia – à la: kan en
skole ændre på hvilke moduler, der udprøves
med intern respektivt ekstern censur? Et
spørgsmål censorformandskabet har forelagt
Styrelsen.
Mere håndfast er det imidlertid, hvilken effekt
den foretagne omlægning til intern censur får for
de studerendes næste prøver. KPs omlægning til
intern censur angives at være af kortvarig
karakter (til medio april 2020) og omhandler
udprøvninger i et modul (15 ECTS-point). Af
uddannelsen samlede omfang (210 ECTS) skal de
70 ECTS foregå under medvirken af ekstern
censur.

Trods den noget kluntede håndtering vil
censorformandskabet naturligvis medvirke i
afhjælpning af den vanskelighed, der hermed er
skubbet ud i de studerendes næste udprøvninger:
hvilket modul skal så udprøves med ekstern
censors medvirken?

Afbud fra censorer
I begrundelsen for omlægningen til intern censur
anfører KP den 1. april dels





det politiske ønske om at videreføre
uddannelses- og eksamensaktiviteter
som planlagt,
dels at det vil være i kraft over de næste
14 dage,
samt at skolen har modtaget nogle
afmeldinger fra censorer som resultat af
omlægningen til digital udprøvning.

Begrundelsen i afmeldinger fra censorer kan dog
ikke bekræftes hos censorsekretariatet, der på
vores forespørgsel d. 01.april 2020 svarer: ”Vi
har fået nogle enkelte afbud pga. at eksamen er
omlagt til en digital løsning. Vi har ikke lavet
statistik på hvor mange eller på hvilke
uddannelser det drejer sig om. Censorerne kan
have meldt afbud direkte til
eksamensadministrationerne. Det er ikke min
opfattelse, at det drejer sig om et stort antal.”

Sommereksamen 2020
Corona-situationen udvikler sig fra dag til dag.
Derfor er det næppe muligt at fastslå vilkårene
for den større eksamenstermin i juni 2020. Som
nævnt ovenfor er erfaringerne foreløbigt
tilfredsstillende i.f.t. den digitale udprøvning.
Nedenfor gengiver vi lige igen de tidligere
udsendte 9 råd ved denne eksamensform:

9 gode råd til censor om afvikling af digital
eksamen
1. Lav aftaler med eksaminator om, hvad I gør,
hvis netforbindelsen er dårlig eller svigter.
2. Tjek dit udstyr og indstillinger for at undgå
tekniske problemer. Anmod evt. skolen om at
invitere til den digitale udprøvning via Outlook hvis dette ikke sker automatisk. Tilkobling via
elektronisk kalender er såre simpel.
4. Hav altid dit kamera tændt, men sluk gerne
din mikrofon, når du ikke siger noget (så skaber
du ikke forstyrrelse i det virtuelle rum – men husk
at tænde den når du skal sige noget)
5. Præsenter dig for den studerende som du
plejer og understreg rollefordeling mellem dig og
eksaminator, inklusive nedenstående pkt.9.
6. Såfremt dine pligtige noter – annotationer –
foretages i WiseFlow el.a. platform: aftal evt.
deling af noter med eksaminator.
7. Den efterfølgende votering foretages pr.
telefon og gerne fra et andet rum end det
anvendte under eksamen. Under voteringen skal
eksaminators og censors mikrofoner på den
digitale platform være slukket, eller I skal have
forladt rummet midlertidigt.
8. Sæt rigelig tid af – hav en tidsbuffer – og
beregn dette i afregningen som medgået tid, hvis
den kommer i brug. Censorformandskabet vil
anmode skolernes studieledelser om at
eksamensplanerne indarbejder 15 minutters
honoreret pause mellem hver eksamination,
begrundet i det øgede tidsforbrug ved votering,
tilbagemelding til studerende m.v.
9. Gå ikke i panik, hvis der er tekniske
problemer. Fortæl med det samme, hvad der ikke
virker. I disse uger er internettet stærkt belastet
og udfald forekommer hyppigere end under
normal drift. Ved nedbrud forestår censor den
særlige tidtagning, således at det noteres, hvor
mange minutter udprøvningen de facto har været
i gang og at udfald kompenseres i tidsrammen for
udprøvningen, når denne kan genoptages.

Indtræder ”fejl og mangler”, f.eks. hvor
udprøvningen ikke kan afsatte tidsramme, gælder
Eksamensbekendtgørelsens §42. Kan forholdene
ikke udbedres ”træffer institutionen, eventuelt
efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal
ske […]. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder
institutionen ombedømmelse eller omprøve.”
Underret censorformandskabet prompte gennem
censorrapportens afsluttende STRAKS-advisering.

Yderligere afklaringer
Censorformandskabet vil bestræbe sig på at få
yderligere afklaringer på plads med
studieadministrationerne og rundsende
informationer herom.

Med venlige hilsner og ønskerne om godt helbred
og gode eksaminationer til jer alle!
Lis Montes de Oca, Henriette Henriksen, John
Klausen og Leif Jacobsen

De anvendte digitale platforme på skolerne
Danske Professionshøjskoler har udsendt en
oversigt over de anvendte platforme til onlinemundtlig eksamen på skolerne. Bemærk at de alle
kan downloades i gratis udgaver (f.eks.: skolen
anvender Skype for Business; du kan downloade
Skype gratis fra nettet). Ved skriftlig eksamen,
opgavemodtagelse og bedømmelse anvender
skolerne WiseFlow – Aalborg Universitet dog
Digital Eksamen.
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