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Til de udpegede institutioner 

Udpegning af skoler til særlig censur ved optagelsesprøverne i 

2017/2018 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i forbindelse med optagelses-

prøver til erhvervsuddannelserne udpeget en række erhvervsskoler, som 

skal have særlig censur ved optagelsesprøver i skoleåret 2017/18. 

 

Den særlige censur skal bidrage til styrelsens kvalitetssikring af prøverne 

med hensyn til niveau og indhold. 

 

Den udpegede skole knyttes til én særlig censor i skoleåret. Se vedlagte 

oversigt over udpegede skoler og særlige censorer i henholdsvis dansk og 

matematik. 

 

Udpegningen til særlig censur indebærer følgende opgaver for skolen: 

 

Antal prøvebesvarelser i skoleåret  

Skolen skal fremsende i alt 50 prøvebesvarelser til censur hos den særlige 

censor inden for perioden fra 21. juni 2017 til 15. juni 2018, heraf flest 

mulige besvarelser i forbindelse med sommerterminen 2017. 

 

Prøvebesvarelser ved sommerterminen 2017 

Besvarelser skal fremsendes til den særlige censor straks efter prøveaf-

holdelsen den 21. og 22. juni i 2017, idet den særlige censor ved sommer-

terminen skal modtage prøvebesvarelserne samme dag, som prøverne 

afholdes.  

 

Prøvebesvarelserne fremsendes sikkert til censor. Fremsendes besvarel-

serne digitalt, kan det ske via krypteret e-mail eller ved anvendelse af et 

sikkert fildelingssystem.  

 

Ved digital fremsendelse må der ikke være oplysninger om eksaminan-

dernes cpr. nr. på prøvebesvarelserne. Det er institutionens ansvar, at 

fremsendelse af prøvemateriale finder sted på betryggende vis, og at der 
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iagttages de sædvanlige og nødvendige hensyn til sikkerhed og fortrolig-

hed. 

 

Afleveringen af prøvebesvarelser til censor samme dag, som prøveafhol-

delsen er begrundet i, at censorerne dagen efter skal bedømme besvarel-

serne og aflevere resultatet til styrelsen. 

 

De udpegede skoler skal derfor forinden prøveafholdelsen kontakte den 

særlige censor for nærmere aftale om levering af opgavebesvarelserne, så 

det sikres, at censorerne kan rette besvarelserne dagen efter prøveafhol-

delsen. 

 

Spørgeskema 

Skolen skal forinden prøveafholdelsen lade eleverne udfylde et spørge-

skema, hvor de skal angive nogle få baggrundsoplysninger. Skemaet skal 

vedlægges den enkelte prøvebesvarelse, der fremsendes til den særlige 

censor. Spørgeskemaet skal downloades fra samme websted som 

prøvesættene: http://uvm.dk/eud-optagelse 

 

Prøvebesvarelser udover de 50 til den særlige censor 

For den del af prøvebesvarelserne, der ikke dækkes af den særlige censor, 

skal skolen rekvirere almindelige censorer fra det lokale censorsamarbej-

de. 

 

Spørgsmål om særlig censur af optagelsesprøven til eud kan rettes til: 

Lene.Bonnen.Joergensen@Stukuvm.dk og Ejnar.Andersen@stukuvm.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Bonnen Jørgensen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 3395 5666 

 

Ejnar Andersen 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. 33 92 51 16 
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