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Mødeleder: Louise Liljensøe Andresen 

Referat 
Møde i repræsentantskabet for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 9.00-11.00 
Virtuelt via Zoom 



 
1. Velkomst v/Louise Liljensøe 
Andresen 
 
 
 

Louise L. Andresen bød velkommen og præsenterede Stine Rask som 
nyt medlem af repræsentantskabet. Stine er ny Ressourcedirektør ved 
UC SYD og repræsentant i RADU (Ressource- og 
administrationsdirektørudvalget under Danske Professionshøjskoler). 
Stine skal være formand for det administrative fællesskab omkring 
Censor-IT og Censorsekretariatet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
v/Louise Liljensøe Andresen 
(beslutningspunkt) 

Dagsordenen er godkendt. 

3. Godkendelse af sidste 
referat v/Louise Liljensøe 
Andresen (beslutningspunkt) 

Referatet fra det forrige møde i repræsentantskabet for 
Professionshøjskolernes Censorsekretariat er godkendt.  

4. Censors adgang til 
plagiatrapport v/Stine Rask 
(orientering) 
 
 

Orientering om svar på henvendelse til Rektorkollegiet vedr. censors 
adgang til plagiatkontrol. 
 
Stine Rask orienterede om, at sagen vedr. plagiatkontrol afventer en 
mulig præcisering af censors rolle ifm. plagiat i den nye 
censorbekendtgørelse. Herefter vil dialogen om censors adgang til 
plagiatkontrol genoptages.    
 
Samtidig bemærkes det, at fremover vil lignende tematikker blive 
drøftet på repræsentantskabsmøderne, inden der træffes beslutning. 
 

5. Proces med nye 
censorformandskabs-
afregningsskemaer v/Torben 
Mark Buch (orientering) 

Status på arbejdet med sammenlægning af censorformandskabernes 
regnskaber hos UC SYD samt orientering om den fremadrettede 
proces. 
 
Torben M. Buch orienterede om, at processen med at samle alle 
censorformandskabernes regnskaber ved UC SYD er udskudt, indtil 
det administrative fællesskab er blevet etableret, samt at de 
censorformandskaber, som ikke allerede anvender det nye fælles 
afregningsskema, skal tage dette i brug fra 1. januar 2023.  
 
På næste repræsentantskabsmøde vil historiske data danne grundlag 
for en indledende drøftelse af forskelle, samt hvordan vi kan arbejde 
med at ensarte principper for honorering og andre typer af 
omkostninger i censorformandskaberne.  
 

6. Karakterstatistikker v/Stine 
Rask (orientering)   

Status på arbejdet samt orientering om den fremadrettede proces. 
 
Stine Rask orienterede om, at Censorsekretariatet har undersøgt flere 
muligheder for at indhente valide karakterstatistikker, men at 
forskellige studieordninger og praksis på institutionerne, gør dette 
meget vanskeligt.  
 
I første omgang arbejdes der med at sammenstille karakterstatistikker 
på alle bachelorprojekter. Samtidig indhentes erfaring fra 



universiteterne i forhold til indsamling af karakterdata og 
udarbejdelse af statistikker.  
 
Censorformandskaberne vil modtage en tilbagemelding, når der er nyt 
vedr. dette.  
 

7. Censuropgaver ifm. 
lektorbedømmelse 
v/Benedikte Vilslev Petersen, 
Censorformandskabet ved 
Læreruddannelsen (drøftelse) 

Drøftelse af forslag om henvendelse til UFM, med henblik på at få 
indskrevet i kriterierne for lektorbedømmelse, at også censur er en 
væsentlig og relevant lektoropgave. 
 
Benedikte V. Petersen forklarede behovet for, at censorgerningen 
indskrives som et kriterie ifm. lektorbedømmelse af adjunkter. 
 
Derfor vil Censorformandskabet på Læreruddannelsen, i samarbejde 
med Ledernetværket på Læreruddannelsen, indstille et forslag til 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 
 
Det aftaltes efterfølgende, at Benedikte V. Petersen sender udkast til 
forslaget/henvendelsen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
(herunder begrundelse samt den forudgående undersøgelse) til Louise 
L. Andresen.  
 
Udkastet vil herefter blive drøftet på det næste møde i 
repræsentantskabet. 
 

8. Erfaringer fra den fælles 
DPO-ordning v/Dorte Høst, 
censorformand ved 
Fysioterapeutuddannelsen 
(drøftelse) 

Censorformandskabet ved Fysioterapeutuddannelsen søger erfaringer 
fra den fælles DPO-ordning: 
a. Hvor mange censorformandskaber har tilsluttet sig DPO-ordningen?  
b. Hvor mange timer har censorformandskaberne anvendt ifm. DPO-
ordningen? 
c. Hvordan er DPO-ordningen blevet modtaget af censorerne? 
d. Hvordan har processen været? 
e. Gode ideer til at imødegå eventuelle udfordringer? 
Censorformandskaber, der ønsker at fortælle om deres erfaringer, 
bedes melde ind til Censorsekretariatet senest dagen før mødet af 
hensyn til talerækken. Punktet afsluttes med spørgsmål og fri dialog.   
 
Louise L. Andresen fortalte, at 11 censorformandskaber har besvaret 
det fælles spørgeskema, der gælder samlet for hele censorkorpset. 22 
har besvaret det individuelle spørgeskema, der gælder det enkelte 
medlem i censorformandskabet. Herudover har flere 
censorformandskaber søgt rådgivning til håndtering af databrud, 
dataansvar m.v. gennem den fælles DPO-ordning.    
 
Efter en drøftelse forklarede Louise L. Andresen, at 
censorformandskaberne fremover vil kunne anvende en 
kommunikationsplatform-løsning, samt at der efter sommerferien vil 
være awareness-træning til rådighed.  
 



Fordelingen af dataansvar på censorområdet er stadig uafklaret og 
kræver en dialog mellem institutioner og censorformandskaber.  
 

9. Meddelelser – Nyt fra 
sekretariatet 

1. Louise L. Andresen orienterede om ny medarbejder i 
Censorsekretariatet: Annette Bohsen Pedersen. Annettes 
kontaktoplysninger kan ses på www.censor-it.dk.  
 
2. Louise L. Andresen orienterede om en ny funktion i Censor-IT, hvor 
censorformandskaberne kan notere eventuelle prøver, som ud fra en 
faglig begrundelse har særlig interesse, og som skal tilbydes 
censorformandskabet, inden prøven frigives til censorkorpset.  
 
Censorformandskaberne vil modtage en instruktionsvideo til 
funktionen.  
 

10. Næste møde 
(beslutningspunkt) 

Forslag til næste møde: torsdag den 29. september kl. 11-14 fysisk i 
Kolding. 
 
Mødet afholdes på UC SYDs nye campus i Kolding.  
Der er ingen bemærkninger til punktet, og mødetidspunktet er 
godkendt. 
 

11. Eventuelt Alexander von Oettingen udtrykte behov for en mere samarbejdende 
kultur på repræsentantskabsmøderne, herunder at dagsordenerne for 
møderne får et indhold som matcher den fælles opgave, nemlig at 
sikre uddannelser med høj kvalitet. Forslaget blev positivt modtaget.  
 
Til dette formål vil kommissoriet for repræsentantskabet blive drøftet 
på næste møde med fokus på repræsentantskabets formål, og 
hvordan repræsentantskabet kan samarbejde om bedre uddannelse.  
 
Louise L. Andresen rundede af og takkede for et godt møde. 
 

 
 

http://www.censor-it.dk/

