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Følgende punkter blev drøftet gensidigt
1. Censorformandskabets samarbejde med specialuddannelsesrådet
Censorformandskabet har hidtil varetaget følgende opgaver:
 Varetage rekruttering af eksterne censorer til afsluttende eksamen i samarbejde med formanden for specialuddannelsesrådet.
 Planlægge og afholde temadage for censorer. Dette punkt diskuteres i lyset af, at der tidligere var forholdsvis få censorer der deltog i temadagene. Fremadrettet bliver der samtidig
færre censorer, der skal censorerne årligt. Det besluttes, at fremtidige temadage skal planlægges efter behov og muligheden for regionale arrangementer skal overvejes.
 Informere censorer omkring eventuelle ændringer i retningslinjer, procedurer eller lignende
omkring censurering.
 Monitorere rammer for den afsluttende eksamen med henblik på at sikre de uddannelsessøgende en ensartet og retfærdig bedømmelse.
 Besvare henvendelser fra censorer, vedrørende spørgsmål eller problemstillinger i forbindelse med den afsluttende eksamen.
 Udarbejde årlig status over antal censorer, antal eksamener og eksamensresultater. Varetage tilbagemeldinger fra eksaminatorer og censorrapporter

Her ud over besluttes det, at klage- og ankesager fremadrettet varetages af censorformanden,
da koordinatorerne eller deres stedfortrædere, fra hold 17, skal være eksaminatorer på den afsluttende eksamen. Retningslinjen for censorfunktionen på uddannelsen skal justeres og sendes til censorformandskabet, når den er godkendt.
Censorformandskabets behov for møder drøftes. Det besluttes, at formandskabet mødes en
ekstra gang i foråret 2015, når de godkendte retningslinjer for den afsluttende eksamen foreligger. I bedste fald kan den godkendte bekendtgørelse og uddannelsesordning fra hold 18 drøftes på samme møde. Når de nye retningslinjer er formidlet til det nye censorkorps, skønnes det
at det er tilstrækkeligt med 1 møde årligt evt. suppleret af korte møder via videokonference.
Specialuddannelsesrådet godkender denne mødefrekvens.
2. Orientering om status på ny bekendtgørelse
Der orienteres om ny bekendtgørelse. Koordinatorerne sender den godkendte bekendtgørelse
til censorformandskabet, så snart den foreligger.
3. Orientering om Uddannelsesordning og Studievejledning fra hold18
Der orienteres om ny Uddannelsesordning og Studievejledning fra hold18. Koordinatorerne
sender Uddannelsesordning og Studievejledning, så snart de foreligger.
4. Censorallokering af afsluttende eksamensopgaver, herunder antallet af censorer og orientering af censorkorpset om ændret eksamensform
Orientering af det nye censorkorps: Kim orienterer som formand for censorformandskabet censorerne om den ændrede eksamensform, datoerne for eksamen og om datoerne for de regionale informationsmøder. De godkendte kriterier for den afsluttende eksamen sendes til censorformandskabets formand, der sender videre til censorerne
Den ændrede eksamensform bevirker, at der er færre censorer der skal censurere årligt. Specialuddannelsesrådet har besluttet, ar den enkelte censor skal censorer en hel dag. Der skal
benyttes censorer fra begge regioner i den enkelte region.
Honoraret for eksamination skal justeres, da opgaven bliver minde omfangsrig. Koordinatorerne undersøger undervisningsministeriets takst for censurering af mundtlig eksamen med skriftligt oplæg. Censorerne skal ud over honoraret have kørselsgodtgørelse jf. reglerne i den givne
uddannelsesregion.
Tilføjelse til referatet: Specialuddannelsesrådet har efterfølgende besluttet, at de eksterne
censorer honoreres med Finansministeriets sats II for eksterne censorer. Beløbet svarer til
348,75 pr. 1.4.14 pr. time og der kommer en opdatering 1.4.15. Censorerne honoreres med 3
timer for eksamination af afsluttende eksamen, hvilket svarer til 1046,25 pr. eksamen.
Opgaverne skal gerne udbydes i allokeringssystemet sidst i marts, så det afklares, om der er
tilstrækkeligt antal censorer til eksamenen. Koordinatorerne undersøger dette sammen med
muligheden for at anvende Wiseflow
Tilføjelse til referatet: Specialuddannelsen har, som alle andre uddannelser i allokeringssystemet, mulighed for at anvende Wiseflow fra februar 2015. Uddannelsesassistenterne undersøger mulighederne. Det er muligt at vi bestiller censorer til den afsluttende eksamen allerede
sidst i marts. Koordinatorerne koordinerer dette og bestiller censorer.
5. Regionale informationsmøder for censorer i uddannelsesregionerne. Drøftelse af form
og indhold.
Informationsmøderne afholdes følgende dage:
Øst: 7. maj
Syd: 7. maj

Nord: Afholdes som videokonference d. 4. maj i Ålborg og Viborg kl. 13.00 – 15.00
Informationsmødet skal indeholde en generel orientering om censorfunktionen og -rollen og information om retningslinjer for den afsluttende eksamen. Efterfølgende drøftelse af spørgsmål
og kommentarer.
Censorformandskabet og koordinatorerne aftaler oplæg indbyrdes, så censorerne får den
samme orientering.
6. Kommende møder.
Specialuddannelsesrådet sender et forslag til dato for et møde i marts 2016 ud tidligst muligt.
7. Evt.
Behovet for at de uddannelsessøgende træner deres skriftlighed drøftes. Disse drøftelser ligger på linje med overvejelser i specialuddannelsesrådet og koordinatorerne tænker den løbende skriftliggørelse ind i planlægningen af hold 18.

