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Referat fra møde i censorformandsskabet  

 

Tid: Tirsdag 25. oktober 2016 fra kl. 11.00-14.00 

Sted: KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K. 

 

Mødedeltagere: 

 Lars Juel Thiis, formand 

 Jacob Brøndsted, næstformand – arkitektur 

 Anne Louise Bang, næstformand – design 

 Ion Meyer, næstformand – konservering 

 Jakob Ljungberg, administrationschef, AAA 

 Lene Dammand Lund, rektor, KADK (fra kl. 11.00-11.50) 

 Torben Holm, sekretariatschef, Rektorkollegiet for de Kunstneriske og  

Kulturelle Uddannelser (RKU) 

 

Afbud: 

 Rikke Lykke Ravn, sekretariatschef, DSK 

 Marianne Gyldendal, studiechef, KADK 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden v. Lars Juel Thiis 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde i censorformandsskabet 24. maj 2016 

v. Lars Juel Thiis 

Godkendt. 

 

Bilag: 

Referat fra møde 24. maj 2016 

 

3. Kort orientering om arbejdet i Regeringens nedsatte censorudvalg, som 

forventes at afgive rapport ca. 1. november 2016 v. Lars Juel Thiis 

Lars Juel Thiis orienterede kort om arbejdet i den nedsatte censorudvalg, som 

bl.a. har til formål at kvalitetssikre censorarbejdet, herunder også at kontrollere 

de studerendes retssikkerhed. Udvalget forventes at aflevere deres rapport i no-

vember 2016.  



 

Lars Juel Thiis oplyste, at den generelle opfattelse er, at censorsystemet funge-

rer godt. Han forventer ikke, at der vil ske de store ændringer i forhold til cen-

sorsystemet for de kunstnerisk uddannelser, men der er et ønske om en ny-

tænkning af hele censorarbejdet, bl.a. i lyset af nye lærings- og bedømmelses-

former, kravene om akkreditering, større institutioner m.v.  

 

Udvalget forventes at komme med en række anbefalinger. Censorsystemet skal 

fremover varetages af institutionerne selv, hvilket for de kunstneriske uddannel-

ser ikke vil betyde ændringer modsat andre uddannelsesinstitutioner. 

 

Grundlæggende er det ønsket, at censorsystemet skal fungere bedre end det gør 

i dag. Det gælder i høj grad i forhold til de praktiske og strukturelle forhold om-

kring censorarbejdet. Lars Juel Thiis oplyste, at han forventer, at det notat, der 

er udarbejdet til censormandsskabet, umiddelbart vurderes at opfylde de forven-

tede krav til det fremtidige censorarbejde. 

 

Orientering fra Lars Juel Thiis blev drøftet.  

 

4. Status på det fælles censorkorps v. Lars Juel Thiis og Jakob Ljungberg 

Drøftelse af arbejdet med det fælles censorkorps med henblik på at igangsætte 

konkrete aktiviteter for at styrke arbejdet i censorformandsskabet. 

 

Der er udarbejdet et notat med tilhørende tids- og handleplan, hvor de konkrete 

opgaver, der følger i forhold til det fælles censorkorps, og hvornår og hvem der 

løser en given opgave, er angivet. 

 

Det indstilles, at notatet og tids- og handleplanen drøftes og godkendes med 

henblik på at udgøre grundlaget for det videre arbejde for det fælles censor-

korps. 

 

I forlængelse af drøftelsen kan der eventuelt ske en særskilt drøftelse af: 

 Status på censorlister, herunder behovet for nye beskikkelser eller reduktion 

i antallet af beskikkelser i den indeværende periode (1. oktober 2014 til 30. 

september 2018) samt status på oprettelse af en fælles censordatabase. 

 Manglende tidsplaner fra uddannelsesinstitutionerne til godkendelse hos cen-

sorformandsskabet, hvorved det kan sikres, at udpegning af censorer lever 

op til bekendtgørelsens krav. 

 Manglende tilbagemeldinger fra censorerne og afgivelse af årlig beretning til 

uddannelsesinstitutionerne på baggrund af censorernes indberetninger samt 

mulighederne for brug af fast skabelon til censorernes tilbagemeldinger. 

 Manglende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, 

herunder eksamensopgavernes kvalitet, i form af møder med censorerne i 

censorkorpset og kontaktmøder mellem uddannelsesinstitutioner og censo-

rerne hvert andet år. 

 



Der var enighed om, at det udarbejdede notat i højere grad giver censorfor-

mandsskabet mulighed for at påvirke udviklingen af censorarbejdet ved at sikre, 

at formandsskabet får systematiske indmeldinger.  

 

Følgende emner blev drøftet under punkter: 

 Hvordan censorarbejdet kan bidrage til udvikling af uddannelserne og til at 

kvaliteten i uddannelserne løftes, hvilket bør være et centralt budskab i cen-

sorarbejdet. 

 Behovet for at professionalisere censorarbejdet. 

 Introduktion til censorerne forud for censoropgaver, evt. i form af små vide-

oer eller lignende e-learning, der kort opsummerer censorernes opgave. 

 Hvordan kan der trækkes på interesseorganisationers viden, når der skal ud-

peges nye censorer i lighed med den tidligere brug af Akademirådets censor-

lister.   

 Behovet for udskiftning og nyudpegning af censorer, hvor der ikke bør ske en 

nettoforøgelse af antallet af censorer. 

 Brug af spørgeskemaer og fællesmøde i dialogen med censorerne. 

 Brug af f.eks. censor-it til at understøtte censorkorpset. 

 

Der var opbakning til, at det udarbejdede notat er grundlaget for det fremtidige 

arbejde for det fælles censorkorps.  

 

Bilag: 

Notat om det fælles censorkorps  

 

5. Næste møde i censorformandsskabet 

Næste møde afholdes mandag 9. januar 2017 kl. 11.00-14.00 på Konservator-

skolen, KADK. 

 

6. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 


