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onshøjskolernes Censorsekretariat 
 

 

Baggrund 
Censorbekendtgørelsen fastsætter, at censorerne ved eksamensterminens afslutning skal afgive en rapport 

om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet, samt at censorformandskaberne skal 

anvende censorrapporterne til deres årsberetning. Institutionerne skal anvende censorrapporterne og cen-

sorformandskabets årsberetning i deres systematiske og involverende kvalitetssikringsarbejde jf. akkredite-

ringsbekendtgørelsen. 

Censorformandskaberne skal endvidere rådgive uddannelsesinstitutionerne og Uddannelses- og Forsk-

ningsstyrelsen på baggrund af den årlige censorformandskabsberetning om kvalitet og arbejdsmarkedsre-

levans i uddannelserne.   

 

Censorbekendtgørelsen fastsætter endvidere, at uddannelsesinstitutionerne yder administrativ og praktisk 

bistand til censorformandskaberne. Professionshøjskolerne yder administrativ og praktisk bistand gennem 

Professionshøjskolernes Censorsekretariat.   

  

Med afsæt i censorbekendtgørelsen og akkrediteringsbekendtgørelsen er der nedsat et repræsentantskab 

til at varetage nedenstående formål.  

 

 

Formål 
Repræsentantskabet har to formål. Det ene formål er kvalitetssikring af uddannelserne. Det andet formål 

vedrører professionshøjskolernes administrative og praktiske understøttelse af censorkorpsene gennem 

Professionshøjskolernes Censorsekretariat.  

 

Repræsentantskabet er forum for dialog, erfaringsudveksling og samarbejde mellem repræsentantskabets 

medlemmer om kvalitet i uddannelse samt øvrige aktuelle og relevante emner.  

 

Repræsentantskabet er ligeledes forum for dialog om professionshøjskolernes administrative og praktiske 

bistand. 

 

 

Deltagerkreds  
Deltagerkredsen består af rektor for den professionshøjskole, som er hjemsted for Professionshøjskolernes 

Censorsekretariat samt forpersonen for styregruppen for de administrative fællesskaber for Professionshøj-

skolernes Censorsekretariat og Censor-IT. Herudover deltager én repræsentant fra hvert censorformand-

skab for de censorkorps, der dækker uddannelser udbudt på professionshøjskolerne, samt én repræsen-

tant for de tilsvarende uddannelser (uddannelsesledernetværk).  

 

Personer uden for ovenstående deltagerkreds kan deltage på repræsentantskabsmøderne, såfremt dagsor-

denspunkterne fordrer det.  
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Organisering  
Der afholdes normalt to årlige møder i henholdsvis marts og september måned. Som udgangspunkt afvik-

les mødet i marts online, mens mødet i september er med fysisk fremmøde. Rektor for den professionshøj-

skole, som er hjemsted for Professionshøjskolernes Censorsekretariat, indkalder til mødet og udsender 

dagsorden. 

 

Professionshøjskolernes Censorsekretariat sekretariatsbetjener repræsentantskabet. 

 


