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1. Velkomst v/Louise Liljensøe Andresen 

Leder af Censorsekretariatet, Louise L. Andresen, og formand for repræsentantskabet, 

Alexander von Oettingen, bød velkommen.  

 

Referat 

Møde i repræsentantskabet for Professionshøjskolernes 

Censorsekretariat 

Torsdag den 29. september 2022 kl. 11.00-14.00 

Campus Kolding 



 

 

 

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

Der blev ytret ønske om muligheden for at kommentere på dagsordenspunkt nr. 7 og 

nr. 8 (orienteringspunkter), hvilket blev imødekommet.  

 

Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte bemærkning. 

 

 

3. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 31. marts 2022 

v/Louise Liljensøe Andresen (beslutningspunkt) 

Referatet fra det forrige repræsentantskabsmøde blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

4. Repræsentantskabets formål og kommissorium v/Alexander von Oettingen 

(drøftelse) 

Drøftelse af repræsentantskabets formål og hvordan repræsentantskabet kan 

samarbejde om bedre uddannelse. 

 

Alexander von Oettingen orienterede om behovet for et mere tidssvarende 

kommissorium, der afspejler den øgede kompleksitet i samarbejdet mellem 

medlemmerne af repræsentantskabet og behovet for administrativ og praktisk 

understøttelse.  

 

Drøftelser om repræsentantskabets formål; herunder behov for en bred dialog, 

erfaringsudveksling, øget kompleksitet, samarbejde om bedre uddannelse, behov for 

klare snitflader mellem Censorsekretariatet og censorformandskaberne samt behovet 

for, at mindre censorkorps skal repræsenteres på lige vilkår med større censorkorps.  

 

Beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formanden for 

repræsentantskabet, Alexander von Oettingen, ressourcedirektør og formand for det 

kommende administrative fællesskab om Censorsekretariatet, Stine B. Rask, leder af 

Censorsekretariatet, Louise Liljensøe Andresen, Vagn Jørgensen, censorformand for 

Professionsbachelor i Natur- og Kulturformidling, Steen Hundborg, censorformand for 

Sygeplejerskeuddannelsen, Martin Nors Hansen, censorformand for 

Administrationsbacheloruddannelsen, Professionsbachelor i SKAT og 

Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen samt Lis Montes de Oca, censorformand 

for Socialrådgiveruddannelsen.     

 

Arbejdsgruppen udarbejder et forslag til nyt kommissorium, som fremlægges for 

repræsentantskabet på næste ordinære repræsentantskabsmøde i marts.  

 

 

5. Institutionernes anvendelse af censorrapporter og årsberetninger v/Christian 

Moldt, kvalitetschef på Professionshøjskolen Absalon (orientering) 

Et censorformandskab har ønsket en orientering om, hvordan institutionerne anvender 

censorrapporterne og årsberetningerne ifm. kvalitetssikring af uddannelserne.  

 

Christian Moldt orienterede om, hvordan censorrapporterne bruges i institutionerne, af 

henholdsvis uddannelseslederne og kvalitetskonsulenterne.  

Christian opfordrede til, at den fælles spørgeramme anvendes af 

censorformandskaberne, idet det giver institutionerne bedre mulighed for at anvende 

data i deres løbende kvalitetssikring af uddannelserne, og benchmarke på tværs af 

institutionerne. Den løbende kvalitetssikring, og benchmarking, giver større mulighed 

for efterfølgende dialog med censorformandskaberne om bedre uddannelse.  



 

 

 

 

6. Censuropgaver ifm. lektorbedømmelse v/Benedikte V. Petersen (drøftelse) 

Drøftelse blandt censorformandskaberne om skrivelse til UFM, med henblik på at få 

indskrevet censorater i kriterierne for lektorbedømmelse.  

 

Censorformandskaber, der ønsker at være medunderskrivere, kan kontakte Benedikte.  

 

 

7. Censorers adgang til plagiatrapporter v/Stine B. Rask (orientering) 

Orientering om RADUs behandling af spørgsmålet om censors adgang til 

plagiatoplysninger, samt svar på henvendelse fra censorformandskaberne herom. 

 

Censor skal indberette til institutionen, hvis der er mistanke om snyd. Stine orienterede 

om, at professionshøjskolerne fastholder nuværende praksis, således at censor fortsat 

ikke har adgang til plagiatrapporterne, samt at UFS har tillid til, at 

professionshøjskolerne håndterer plagiatsagerne på en tilfredsstillende måde.   

 

Herefter forskellige synspunkter fra flere censorformandskaber om hvorfor censor bør 

have adgang til plagiatrapporterne, og de problemstillinger det medfører, at censorerne 

ikke længere har adgang.  

 

Tine Attrup Lyhne, fra jurakontoret hos UFS, forklarede, at Styrelsen har tillid til, at 

professionshøjskolerne håndterer plagiat på en tilfredsstillende måde, samt at der ikke 

er lovhjemmel til at kræve, at censor har adgang til plagiatrapporterne. Tine noterede 

sig alle kommentarer, og tager bemærkningerne med tilbage til UFS. 

 

 

8. Karakterstatistikker v/Stine B. Rask (orientering) 

Orientering om status på tilvejebringelse af karakterstatikker.  

 

Stine B. Rask konstaterede, at det er svært at trække valide data om karakterer ud af 

esas (studieadministrativt system). Det prioriteres at trække karakterstatistikker på 

BA- eksamen. Data forventes leveret her i efteråret. Herefter afdækkes mulighederne 

for at kunne trække valide data på øvrige eksamener.  

 

Flere censorformandskaber tilkendegav kritik af, at karakterstatistikker fortsat ikke kan 

leveres. Statistikkerne - ikke mindst ved eksaminer med ekstern bedømmelse - der 

leder frem mod BA-eksamen, er en væsentlig strømpil i forhold til vurdering af 

uddannelsernes faglige niveau, og disse manglende data kan ikke afhjælpes af 

karakterstatistikker for BA-eksamen alene. Flere censorformandskaber har derfor på 

egen hånd efterspurgt og indhentet karakterstatistikker fra uddannelsesinstitutionerne, 

men arbejdet hermed er unødigt besværligt. En løsning på dette problem blev derfor 

efterspurgt. 

 

 

9. Retningslinjer for rejseomkostninger og øvrige omkostninger v/Torben Mark 

Buch (orientering) 

 

Torben Mark Buch var fraværende, hvorfor Stine B. Rask orienterede om, at der i løbet 

af efteråret 2022 udarbejdes retningslinjer, for at sikre censorformandskabernes 

overholdelse af det statslige regelsæt. 

 



 

 

 

10. Awareness-træning, kommunikationsplatform og DPO-ordning v/Louise 

Liljensøe Andresen (orientering) 

Orientering om status på kommunikationsplatform, arbejdet med awareness-træning 

samt at der igen i efteråret åbnes op for spørgeskemaet og tilslutning til DPO-ordning. 

 

Louise L. Andresen orienterede om, at kommunikationsplatformen nu er tilgængelig, og 

at flere formandskaber har valgt at benytte ordningen. Hvis et formandskab ønsker at 

benytte ordningen, kan de kontakte Annette Bohsen Pedersen eller deres daglige 

kontaktperson i Censorsekretariatet. 

 

På spørgsmål om mulighed for andre DPO-ordninger fastslog Stine B. Rask, at 

professionshøjskolerne stiller DPO-ordningen igennem DeiC til rådighed, og at der ikke 

kan finansieres andre ordninger.  

Nogle censorformandskaber stillede sig i tilslutning til den dialog, der over lang tid har 

været om emnet - og vedrørende spørgsmålet om dataansvar i det hele taget, tvivlende 

i forhold til, at censorformandskaberne - i fald de har pligt til at vælge en DPO - 

obligatorisk skal vælge en ordning, som ensidigt er indgået og valgt af 

professionshøjskolerne. Der oplystes fra disse censorformandskabers side at have 

været dialog med en udefrakommende mulig DPO, men finansieringsspørgsmålet skal 

naturligvis afklares førend en aftale måtte kunne indgås. Der blev fra 

censorformandskabernes side taget forbehold for at undersøge dette forhold nærmere. 

Censorformandskaberne hilste det endvidere velkomment, at professionshøjskolerne 

oplyste snarest at ville fremkomme med et længe ventet udspil vedrørende fordeling af 

dataansvar. 

Censorformandskaberne vil modtage en mail, hvori de skal bekræfte om de ønsker at 

tilslutte sig DPO-ordningen igennem DeiC, og DeiC vil herefter sørge for den 

nødvendige anmeldelse af DPO til Datatilsynet.  

DeiC har udarbejdet awareness-materiale, men der er behov for ændringer inden 

materialet kan frigives.   

 

 

11. Næste møde (beslutningspunkt) 

Beslutning om at næste møde afholdes digitalt: torsdag den 9. marts 2023 kl. 9-12. 

Mødet afkortes, hvis dagsordenen tillader det.   

 

 

12. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

   

 

 


