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Nyhedsbrev nr. 1, marts 2019 - Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps  
 

Til censorer i Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps. 
Velkommen til det første nyhedsbrev fra formandskabet og censorsekretariatet for Det 
Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps. Dette nyhedsbrev indeholder emnerne: nyt censorkorps, online 
introduktionskursus, censorevalueringsskema, noter og aktindsigt, krav om værdighed (dekorum), 
hjemmesiden og vejledning til online kursus for censorer. 

Og hvorfor nu et nyhedsbrev? Fordi eksamensbekendtgørelsen er blevet ændret. 

Tidligere var der et krav om at censorformandsskabet mindst hvert andet år skulle afholde et censormøde 
for alle censorerne i et censorkorps. Dette krav er nu fjernet og efterlader et ”hul” i kommunikationen 
mellem censorerne og censorformandsskabet.  

Censorformandsskabet har derfor besluttet at etablere et nyhedsbrev. Et nyhedsbrev med det formål at 
styrke kontakten og informationerne mellem censorerne, censorformandsskabet og censorsekretariatet.  

Nyt Censorkorps. 
Tak for din ansøgning og tillykke med at du nu er censor godkendt af Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse. 

Alle censorkorps har et formandskab, som vælges blandt censorerne. Ved valget af formandskab til Det 
Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for beskikkelsesperioden 2019-2022 består formandskabet af: 

Formand:  
Ole Kristensen. Cand.agro., HD & E-MBA,  
Thomas Helsteds Vej 20A 8660 Skanderborg mobil 21717784 E-mail: mossoehoej@gmail.com  

Næstformand:  
Peder Nørgaard.  Cand.agro., Ph.d., Lektor Emeritus i Husdyrernæring, IVH, KU 
Carit Etlars Vej 19 3th, 1814 Frederiksberg, Tlf. 53 63 66 03, E-mail: pen@sund.ku.dk  

Der findes i Danmark 143 censorkorps. Dertil var i 2017 tilknyttet 29.986 censorer, fordelt på de 
erhvervsrettede videregående uddannelser, universitetsuddannelser, videregående kunstneriske 
uddannelser samt arkitekt, design og konservator uddannelse.  Censorkorps er uafhængige af de enkelte 
uddannelsesinstitutionerne. Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps er et af de største med 490 censorer 
tilknyttet og dækker Københavns og Århus Universitet. Det nye censorkorps er beskikket for perioden 2019-
2022. 
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Online Introduktionskursus  
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udviklet et online censorkursus, som skal klæde censorer på de 
videregående uddannelser bedre på, til at varetage censorfunktionen. Målet er at sikre at censorer bliver 
grundigt introduceret til opgaven og er velforberedte til når de møder studerende og eksaminatorer. 

Vi vil stærkt opfordre nye såvel som erfarne censorer til at tage kurset, idet kurset berører mange af de 
problemstillinger man kan møde som censor og samtidig gennemgår regelgrundlaget for censur. 

Kurset er et online- kursus og kan tages når du har tid.  

Når du har gennemført kurset, kan du få udskrevet et ”gennemførselsbevis”.  

Vi skal bede om at dette bevis sendes til censorformandsskabet. Formålet med det er, at 
censorformandsskabet kan følge, hvor mange der har taget kurset. Informationen vil vi bruge i dialogen 
med Styrelsen for Forskning og Uddannelse til at styrke og kvalitetssikre kurset. 

Se mere om kurset samt få link til kurset i invitationen til kurset vedlagt som bilag til nyhedsbrevet. 

Censorevalueringsskema 
Når du har været censor på en opgave, skal du udfylde et censorevalueringsskema. Evaluering af 
eksamensforløbet, er et vigtigt instrument i kvalitetssikring af censur og eksamen. Husk derfor altid at 
udfylde et censorevalueringsskema, når du har været censor. Du vil få det udleveret af det institut der står 
for den pågældende eksamen. Det er også muligt at finde det på hjemmesiden for censorkorpset 
https://jordbrugscensor.ku.dk/  

Noter og aktindsigt. 
Censor og eksaminator er forpligtiget til under votering at tage notater om præstationen og 
karakterfastsættelsen, til brug for en eventuel klagesag (eksamensbekendtgørelsens §23).  

Rejses der en klagesag er disse notater omfatter af aktindsigt. Det gælder også notater taget under 
eksaminationen. Så husk at tage notater om præstation og karakterfastsættelsen.  

Notaterne skal gemmes i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet 
(eksamensbekendtgørelsens §23). 

Krav om værdighed (dekorum) 
I det brev du modtog, da du blev beskikket som censor for perioden 2019-2022, blev dekorumkravet 
omtalt.  

Vi gentager lige hvad det er og fortolkningen heraf, da det er særdeles vigtigt at være opmærksom på. 

Styrelsen for forskning og Uddannelse gjorde i efteråret 2018, i et hyrdebrev til censorformandskaberne 
opmærksom på, at de beskikkede censorer er forpligtiget til at overholde til enhver tid gældende regler for 
eksamen og udøvelsen af censorerhvervet. Styrelsen bad også censorformanden om at indskærpe overfor 
de beskikkede censorer, at de er omfattet af dekorumkravet (dvs. krav om værdighed).  

Styrelsen skriver (Citat): 

”Kravet om værdighed går ud på, at offentligt ansatte skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og 
såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Dette krav 
har som hovedformål at sikre, at de ansatte i forvaltningen i forhold til befolkningen og samfundet som 
sådant fremstår som troværdige, habile og tillidsvækkende, og at tilliden til forvaltningens arbejde og 
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afgørelser ikke kompromitteres. Værdighedskravet antages også at gælde, når en censor varetager opgaver 
efter reglerne i ovennævnte eksamensbekendtgørelse, idet der er tale om opgavevaretagelse i offentlig 
regi, hvor det er af afgørende betydning, at offentligheden og de studerende bevarer tilliden til 
censorordningen, herunder til uddannelsernes prøve- og eksamenssystem samt eksamensbeviser.” 

Hjemmeside  
På hjemmesiden https://jordbrugscensor.ku.dk/ for ”Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps” kan du 
finde flere oplysninger om censur. 

Har du forslag til forbedringer af hjemmesiden og er der oplysninger du mener der mangler rette 
henvendelse til sekretariatet for censorkorpset: 
Uddannelsesteamet Institut for Plante- og Miljøvidenskab, uddannelse@plen.ku.dk. 

God arbejdslyst og held og lykke med hvervet som censor. 

Ole Kristensen 

 

Censorformand 

  

https://jordbrugscensor.ku.dk/


 
 

4 
 

ONLINE CENSORKURSUS for Censorer 
 

Kære censor i Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udviklet et online censorkursus, som skal klæde 
censorer på de videregående uddannelser bedre på til at varetage censorfunktionen. 

Censorkurset kan tilgås via følgende link: 

  

Link til censorkursus: https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/ 

   

Praktiske oplysninger om censorkurset 

Når du trykker på linket til kurset, bliver du bedt om selv at registrere dig som bruger. Udfyld derfor 
de angivne felter for at få adgang til kurset.  

Censorkurset er et online kursus af få timers varighed, der er bygget op omkring fem emner: At 
være faglig bedømmer, At være beskikket censor, Før eksamen, Under mundtlig eksamen, Efter 
eksamen.  

Kurset foregår på den online læringsplatform ”Moodle”. Hvis du ikke er bekendt med 
læringsplatformen ”Moodle”, vil du møde en anden type kursus, end du er vant til. Kurset er 
designet, så du kan tage det i dit eget tempo og holde pauser undervejs. Kursusmaterialet består 
af tekst, quizzer, interaktive præsentationer, videofilm mv. Bemærk, at det er en fordel at bruge 
browser Chrome, Firefox, Edge eller Safari, når du når til de interaktive præsentationer. Det er ikke 
nødvendigt, men præsentationerne er visuelt pænere med en af de fire browsere.  

Da kursets indhold er designet til at favne bredt, dvs. fra nybeskikket censor til erfaren censor, er 
det op til dig som kursist at vurdere, hvilke emner i kurset – hvis ikke dem alle –, du ønsker gå i 
dybden med. Bemærk, at når du under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt 
indholdselement eller øvelse, åbner kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser. 

  

Yderligere information om censorkurset 

Baggrund for censorkursus 

Baggrunden for censorkurset er den tidligere uddannelses- og forskningsministers beslutning om, 
hvordan der skulle følges op på Censorudvalgets rapport ”Et fremtidssikret censorsystem” fra 
januar 2017. Den tidligere minister annoncerede i pressemeddelelsen Et bedre censorsystem skal 
styrke kvaliteten på uddannelserne igangsættelsen af en række tiltag, som skal bidrage til at 
forbedre censorsystemet på de videregående uddannelser. Mere information om disse tiltag kan 
findes i dette faktaark. Forud for den tidligere ministers beslutning om opfølgning på 
Censorudvalgets rapport var rapporten i høring hos institutioner, censorformænd, studerende og 
andre relevante interessenter. Høringen viste, at der var bred tilslutning til censorkurset.  

Kurset er udviklet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og SmartLearning i dialog med 
sektoren, herunder med input fra censorformænd, institutioner og studenterorganisationer. 

  

https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/et-bedre-censorsystem-skal-styrke-kvaliteten-pa-uddannelserne
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/et-bedre-censorsystem-skal-styrke-kvaliteten-pa-uddannelserne
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/filer/fakta-ark-tiltag-til-forbedring-af-censorsystemet.pdf
https://www.smartlearning.dk/hvem_er_vi
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Formål med censorkursus 

Censorkursets formål er at forbedre censorers varetagelse af censorfunktionen, herunder 
forståelse af karakterskalaen, læringsmål mv. samt censors ”rolle” og opgaver i forbindelse med en 
eksamination. Det skal understøtte en forbedret bedømmelsessituation. Kurset vedrører 
tematikker, der er relevante for censorer på alle de videregående uddannelser. Det er dermed et 
kursus for censorer på både erhvervsakademi-, professionshøjskole- og universitetsuddannelserne 
samt på de maritime og de videregående kunstneriske uddannelser. 

  

Kurset er således ikke af fag-faglig karakter, og det kan ikke stå alene. Det er fortsat censor selv, 
og formandskabet for det censorkorps, som censor er tilknyttet, der står for at bibringe censor 
yderligere viden, så censor til enhver tid er holdt ajour. 

  

Kurset udgør en platform for formidling af viden, der kan komme alle censorer og bedømmere til 
gavn. Styrelsen vil sikre, at der løbende arbejdes med at kvalitetssikre og videreudvikle kurset. 

  Med venlig hilsen 

 Ole Kristensen 

 
Formand for Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps 
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