Dette dokument indeholder både
information og formularfelter. For at læse
informationen brug pil ned fra et
formularfelt.

Indstillingsskema til beskikkelse af censor til folkeskolens prøver
mailes til: fp@stukuvm.dk /Angiv i emnefeltet: Indstillingsskema

Jeg er ny censor: ☐

Jeg har skiftet ansættelsessted: ☐

Udfyldes af læreren:
Navn:

Fag:

Cpr.nr.:

Stilling:

Beskæftigelsesgrad (antal timer)

Adresse /postnr. og by:

Telefonnr:

UNI-Login (brugernavn):

Mail:

Oplysning om ansættelsessted:
Er skolen prøveafholdende? Ja ☐
(sæt kryds)
Skolens navn:
Skolelederens navn:
Skolekode:
Skolens adresse:
Tlf.nr.:
Har skolen 10. klasse (ja/nej)

Nej ☐

Udfyld følgende oplysninger:
Prioriter med tallene 1, 2 eller 3 i de fag, som du ønsker at være censor i:
Skriftlige prøver
Dansk, skriftlig fremstilling
Matematik
Engelsk:
Tysk:
Fransk

* Angiv om du har
kompetencer i
fysik/kemi, biologi
og/eller geografi:

FP9

FP10

Mundtlige prøver
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fransk
Samfundsfag
Historie
Kristendomskundskab
Idræt
Fysik/kemi
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og
geografi*
Madkundskab
Håndværk og design
Billedkunst
Musik

FP8

FP9

FP10
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Oplysninger om relevant uddannelse og kompetencer:
Linjefag, hvilke:
Anden relevant uddannelse:
Undervisningserfaring i faget:
Har ført elever til folkeskolens prøver i faget

(Antal år):
(ja/nej)? Hvis ja – årstal:

Har i skoleår 2021/2022 undervist i faget:

8.kl.:
9.kl.:
10.kl.:
Hvis nej, hvornår har du sidst undervist i faget (årstal)?

Censorkursus:
Har du deltaget på et censorkursus afholdt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet?
Ja
Nej
Hvis ja – hvornår (årstal)?

Skriftlige censorer
Som udgangspunkt vil alle beskikkede censorer skulle rette elevbesvarelser svarende til en normalportion. Hvis du
ønsker at rette færre besvarelser, skal du angive det nedenfor.
Lønnen for rettearbejdet udregnes på baggrund af, hvor mange elevbesvarelser du har rettet (antal
besvarelser/norm x timeløn). Timelønnen pr. 1. april 2022 var: kr.232,74 excl. feriepenge
Størrelsen af en normalportion varierer fra prøve til prøve.

Antal elevbesvarelser pr. time
Dansk, skriftlig fremstilling
Matematik
Engelsk
Tysk og fransk

FP9
Norm
3,7
3,7
4,8
4,8

FP9
Normalpor
tion ca.
250-300
250-300
220-290
170-200

FP10
Norm
2,4
2,8
3,7
3,7

FP10
Normalpor
tion ca.
250-300
250-310
350-370
300-350

Færre elevbesvarelser: 25%______ 50%______ 75%______ af en normalportion.

Mundtlige censorer:
Mundtlige censorer bliver udsendt af styrelsen i 4 dage i juni. Ansættelsesstedet betaler lønudgifter, og styrelsen
afholder ophold- og transportudgifter.
Sæt venligst kryds om du kan deltage i hele den hele perioden alternativt, hvilke datoer du kan deltage som
mundtlig censor:
Hele perioden:
12. juni 2023:
13. juni 2023:
14. juni 2023:
15. juni 2023:

Madkundskab, håndværk og design , billedkunst og musik:
Hele perioden:
6. juni 2023:
7. juni 2023:

8. juni 2023:
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Underskrivere bekræfter med deres underskrift:
• At ovenstående oplysninger er korrekte.
• At læreren har gennemført et fuldt undervisningsforløb i faget, samt at læreren har deltaget som
eksaminator eller lokal censor i faget inden for de sidste tre år.
• At læreren er bekendt med reglerne i det fag, som man søger om at blive beskikket i/eller er beskikket i.
• At læreren deltager i de årlige censorkurser som afholdes af Styrelsens for Undervisning og Kvalitet
mindst én gang i beskikkelsesperioden.
• Er indforstået med at afholde lønudgifter i forbindelse med mundtlig censur. Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet afholder ophold- og transportudgifter.

Dato

Lærerens underskrift

Skolelederens underskrift
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