Censorbrev – skriftlig musik 2017

Roskild e, d . 17. maj 2017
Kære censorer i skriftlig musik 2017
Om kort tid går d et løs m ed årets censu rering af skriftlig m usik. I d en forbind else har d u for nyligt
- via din ud d annelsesinstitution - m od taget et allokeringsbrev om censur af skriftlige opgaver sam t
en oversigt over d ine opgavetild elinger. I brevet find er d u også nyttige inform ationer, som jeg
bed er d ig læse.
1. RETTEPERIOD EN
- 1. prøved ag er torsdag d. 18. maj m ed skifted ag cirka onsdag d . 31. maj.
- 2. prøved ag er mandag d. 29. maj m ed skifted ag cirka tirsd ag d . 6. juni.
Med skifted ag m enes d en d ag, m an som 2. censor kan begynd e bed øm m elsesarbejd et af d e
opgavesæt, m an har m od taget fra 1. censor. Bemærk at mandag d. 5. juni er helligdag.
Håndtering af digitalt fremsendte opgavebesvarelser i Lectio el. lign.
N ogle skoler vælger at lad e eleverne aflevere prøven (prim ært M2) d igitalt og gøre besvarelserne
tilgængelige um id d elbart efter prøvens afslutning for båd e 1. censor og 2. censor på et usb -stik, på
m ail, via Lectio el. lign. Det er d erm ed ikke nød vend igt at ud veksle disse besvarelser m ed
anbefalet post halvvejs m ed d ine m edcensorer.
Håndtering af opgavebesvarelser modtaget på papir
H vis d u m od tager opgaver på papir, vil d u um idd elbart efter afviklingen af d e skriftlige prøver
m od tage en række besvarelser, som d u er 1. censor på. Disse besvarelser bed øm m es og
vid eresend es senest halvvejs i censurperiod en til 2. censor med anbefalet post.
Det anbefales, at m an om m uligt send er opgavesæt løbend e.
Der m å ikke skrives i besvarelserne.
Anbefalinger
N år d u m od tager m aterialet, skal d u straks se, om alt er som d et skal være. Dvs.:
- De korrekte opgaver og antal.
- Den korrekte karakterliste.
- H ar eleverne und erskrevet snyd eerklæring?
- H vis noget m angler, så kontakt straks skolen og få d et eftersendt.
Som d et frem går, er d er navnlig for prøven d. 29/ 5 ikke m ange retted age før og efter skifted agen
og yd erm ere er m and ag d . 5/ 6 helligd ag. Derfor anbefaler jeg, at d u straks tager kontakt til de
prøveskoler, som frem går af d it allokeringsbrev og bed er d em send e besvarelserne d irekte til din
privatad resse (Bed d em evt. bekræfte m od tagelsen!).
H vis 2. censor ikke har ytret and et ønske, send er 1. censor som ud gangspunkt opgaverne til d en
ad resse, som står på opgavehæfternes forsid e. 2. censor kan d og m ed ford el kontakte 1.censor og
aftale, at opgaverne sendes til 2.censors privatad resse – og altid anbefalet (d in ud d annelsesinstitution dækker forsend elsesud gifter ).
Censorerne er velkomne til ind byrd es at aftale and re skifted age, hvis m an kan blive enige om en
and en d ag, d er passer begge parter bed re, og som nævnt anbefales d et, at m an om m uligt send er
opgavesæt løbend e.
Bedømmelseskriterier
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Ud gangspunktet for bedøm m elsen er V ejledningen for musik A -niveau, som m an d erfor skal være
velorienteret i. Derud over bør m an orientere sig på følgend e links på EMU, hvor m an find er god e
råd og vejledning ifm . eksam en i m usik.
”Bedømmelseskriterier poprockopgaven 2012”
http:/ / w w w .em u.d k/ sites/ d efault/ files/ Bed ømm elseskriterier poprockopgaven 2012.pd f
”Evalueringskriterier for jazz-arrangement 2012”.
http:/ / w w w .em u.d k/ sites/ d efault/ files/ Jazz-arrangem ent-evalueringskriterier-septem ber2012.pd f
Til bed øm m else af M1 benyttes d et ud arbejd ed e pointsystem . Pointsystemet går und er titlen:
”Tydeliggørelse af evalueringskriterierne til M 1”
http:/ / w w w .em u.d k/ sites/ d efault/ files/ Tyd eliggørelse af evalueringskriterier for M1 - 1.
version.pdf
Det lad er til, at d e fleste benytter d eres eget, originale censureringsark. H er noterer d u d et ned ,
som d u anser for relevant i forhold til en helhed sbed øm m else af båd e M1 og M2.
Sørg for at vurdere helheden og ikke blot gå på jagt efter fejl. Hav altså også opmærksomheden på, hvad
eksaminanden kan.
I vejledningens stk. 4.3 Bedømmelseskriterier finder man desuden tre eksempler på en
beskrivelse af karakteren 12, 7 og 02. D isse beskrivelser bør være retningsgivende for de
bedømmelser, der foretages.
Hvis der opstår problemer/spørgsmål undervejs
Vigtigt! H vis d er opstår spørgsm ål i forbind else med censur henstiller jeg til, at d u kontakter m ig
på tlf. 22 81 32 24 (hvis det haster!) eller m ail: uffe.englund @stukuvm .d k
Du m å ikke und ervejs gå i d ialog m ed 2. censor eller hold ets lærer/ skole.
Karakterstatistik
Forud en d en karakterstatistik som ind tastes på censorm ød et efter end t censur, ind sam les d er også
d ata efter end t 1. censur. Skem a til ind beretning efter end t 1. censur frem send es i separat m ail.
Adgang til opgavesæt
Langt d e fleste censorer skaffer et opgavesæt via egen skole. Opgavesættene vil im idlertid også
løbend e blive gjort tilgængelige i d igitalt form at af m inisteriet for censorerne på
http:/ / w w w .uvm.d k/ gym opgavesaet. Af dit allokeringsbrev frem går d et, hvord an d er opnås
ad gang. Et opgavesæt vil norm alt være tilgængeligt d agen efter d en pågæld end e prøve er afhold t.
Censors forpligtelser
Censors forpligtelser og opgaver er beskrevet i Bekend tgørelse om prøver og eksam en i d e almene
og stud ieforbered end e ungd om s- og voksenud d annelser (Eksam ensbekend tgørelsen). H er skal
blot fremhæves, at d et bl.a. er censors opgave, at eleverne ”får en ensartet og retfærd ig behand ling,
og at d eres præstationer får en pålid elig bed øm melse, d er er i overensstemm else m ed reglerne om
karaktergivning og øvrige regler for ud d annelsen” (§ 29, stk. 3). I sam m e bekend tgørelse står
d esud en, at ”For censor gæld er i øvrigt bestem melserne i forvaltningsloven om inhabilitet og
tavshed spligt” (§ 27, stk. 2). Tavshed spligten omfatter båd e vid en om elever, und erviser og
ud d annelsesinstitutioner.
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Der m å ikke være kontakt m ellem censorer om bed øm m elser, snyd eformod ninger m v. ind en
censorm ød et, heller ikke i Facebook-grupper el. lign. om opgavesæt/ bed øm m else af besvarelser.
Censorerne må altså ikke sætte opgaver/ besvarelser fra d e skriftlige prøver und er d røftelse, ind en
d e giver karakterer. Og sid stnævnte sker først på censorm ød et. En forud gåend e d røftelse vil
kunne kom m e til at ind gå som et led i bed øm m elsesprocessen, og d et m å d en ikke.
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2. CEN SORMØD ET
Sam tlige skriftlige prøver censureres på et censorm ød e, som i 2017 find er sted i Od ense Congress
Center, Ø rbækvej 350, 5220 Od ense SØ , tirsdag d. 13. juni. Kl. 9:30.
Vi skal være i restauranten igen i år!
Bem ærk, at OCC ikke ligger i gåafstand fra toget. Od ense Bustrafik ind sætter ekstrabusser fra
banegård en i tid srum m et 8.30-9.30.
H vis d u tager toget til Od ense, så reserver plad s i god tid (gerne allered e nu!). Der er flere tusind e
censorer, d er skal til Od ense d en d ag! Transporten d ækkes af din egen udd annelsesinstitution.
Praktiske inform ationer såsom busser til og fra Od ense Congress Center og and et find er m an via
link i sit allokeringsbrev eller her: http:/ / w w w .uvm .d k/ gymnasiale-ud dannelser/ proever-ogeksam en/ inform ation-til-censorer-paa-de-gymnasiale-ud d annelser/ censorm oed e
Censorm ød et starter m ed et indled ende form ød e, som begynder kl. 9:30. H er gives generelle
inform ationer til alle m usikcensorer. Censureringen af opgaverne find er først sted d erefter.
D agsorden for formødet (kl. 9:30-10:30)
Med m ind re and et d ukker op, så har form ød et følgend e d agsord en:
1) Oplæg ved fagkonsulenten
2) Årets opgavesæt og besvarelser m hp opmærksomhed spunkter ved censurering
3) Evt.
D en enkelte censor medbringer:
• De besvarelser, m an er 2. censor på inkl. karakterliste (husk at printe en karak terliste, hvis m an
har fået opgaverne elektronisk fx i Lectio!)
• N otater til sam tlige besvarelser
• Beskikkelsesbrev med angivelse af censorers placering i rettegrupper .
Undervejs på censormødet:
• Censorer afleverer løbend e færd igcensurered e sæt inkl. u d fyld te og underskrevne karakterlister
i sekretariatet. Sekretariatet har skiftet placering fra H al A til lokalet ”Jylland ”.
• Censorer ud fyld er løbend e karakterstatistik og ind taster oplysningerne elektronisk.
D er vil være 1-2 computere til rådighed. Mac-computere kan desværre ikke anvendes.
• Den enkelte rettegruppe planlægger selv d isponeringen af arb ejd et.
• Der er frokost i H al C m ellem kl. 12 og kl. 14.
Udregning af karakterudspil
I læreplanen for m usik A optræd er følgend e form ulering:
”Der gives en karakter ud fra en helhed sbed øm melse, id et prøven ud en hjælpem idler vægtes m ed
ca.1/ 3, og d en efterfølgend e prøve på 4 tim er vægtes m ed ca.2/ 3”.
I vejledningen står om dette følgend e:
”Får eleven -3 eller 00 i Musikteori 2 vil han ud fra en helhed svurd ering norm alt ikke have bestået
d en sam led e skriftlige prøve”.
Det er vigtigt at und erstrege, at d er ikke er nogen autom atik forbund et m ed vejledningens
form ulering, og at karakteren altså først og frem mest gives ud fra en helhed sbed øm m else.
Man m å først afrund e til sid st og ikke und ervejs! Derfor bør d et endelige karakterud spil til
censorm ød et bero på en helhed svurd ering og ikke et gennem snit af d elkarakterer, d a afrundinger
(ikke m ind st mellem karaktererne 4 og 7) kan end e m ed ikke at være retvisend e ift. en
helhed sbed øm melse.
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Ved mistanke om snyd
Der er ud arbejd et en særlig snyd eform ular, som ud leveres på m ød et. Denne form ular ud fyld es og
afleveres til fagkonsulenten (eksam enskontoret) sam m en m ed hele holdets opgaver, d er
vid eresend er form ularen til eksam inand ens skole. Censorerne kontakter und er ingen
om stændigheder en skole, hvis d er er m istanke om snyd . Det afklares først på censord agen, og
m inisteriet kontakter d en pågæld end e skole.
Det er snyd , hvis en eksam inand :
- uretm æssigt har skaffet sig (eller yd et) hjælp
- hvis en besvarelse viser tegn på, at en elev har været på internettet (it -forsøg und taget) eller har
kom m unikeret m ed om verd enen – også selv om d er ikke er klare tegn i besvarelsen på
eksem pelvis kopiering fra hjem m esid er.
- har anvend t tid ligere bed øm t arbejd e ud en henvisning hertil.
- har ud givet en and ens arbejd e for sit eget.
Det er vigtigt at und erstrege, at d er skal fastsættes en karakter for alle besvarelser - også
besvarelser, hvor m an har m istanke om snyd . Og m istanken skal ikke i sig selv føre til en lavere
karakter. Det er efterfølgend e rektors opgave at und ersøge, om m istanken kan bekræftes, og i givet
fald bortfald er d en karakter, som d e to censorer er nået frem til, ford i eksam inand en bortvises fra
d en pågæld ende prøve.
I tilfælde af uenighed mellem to censorer
Det er ikke en m ulighed , at to censorer afleverer forskellige karakterer. H vis censorer ikke kan
blive enige trod s ihærd ige forsøg, d er bland t and et ind befatter genlæsning af besvarelsen, sker
karakterfastsættelsen efter reglerne i Karakterbekend tgørelsen. Det betyd er, at uenighed om to på
hinanden følgend e karakterer fører til, at eleven får d en højeste af d e to karakterer.
3. KLAGESAGSPROCED URE
• Kun elever (ikke lærere) kan klage, og det foregår ved at klage til rektor .
• Rektor kan afvise en klage eller send e d en videre til d e to censorer. ”Skal klagen frem m es,
forelægger institutionen straks klagen for bedømm erne, d er hver afgiver en faglig udtalelse,
norm alt ind en for en frist på to uger. Juli m åned ind går ikke i fristen.”
• Censorerne ud arbejder på baggrund af elevens klage hver for sig en faglig udtalelse. Disse
ud talelser ind går i rektors vurd ering af, om d er er behov for om bed øm m else. Eksam inand en
tilbyd es ombed øm m else, hvis der skønnes at være berettiget tvivl om bedøm m elsen.
• En elev kan klage over rektors afvisning af klagen. Sagen end er i Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet, hvor d er træffes afgørelse om , der er anled ning til enten ombed øm m else eller om prøve.
• En ombed øm m else kan føre til en lavere karakter.
4. CEN SOREVALUERIN GER
Til brug for ud arbejd elsen af evalueringsrapporter om d e skriftlige prøver i m usik, bed er jeg
censorerne om korte tilbagem eld inger via evalueringsskem a efter end t censur. Der frem send es
link til evalueringsskem aet i separat m ail.
5. OPGAVEKOMMISSION EN
Opgavekom m issionen består af H ans-H enrik Balslev (form and), Thomas H am m er, Kristian Larsen
og N icolai Glahd er, og de har i år haft ekstra m eget at se til.
Ud over opgavehæfterne – 2 som m ersæt, 1 vintersæt, 1 sygesæt og 1 reservesæt – frem stiller
kom m issionen også to cd ’er m ed lyd optagelser og xm l-filer til hvert sæt.

Side 5 af 6

Censorbrev – skriftlig musik 2017

Dertil har opgavekom m issionen i år tillige været ind d raget i ud arbejd elsen af forslag til ny skriftlig
prøve i m usikalsk analyse. Tak til kom missionen for d en store ind sats.

Med venlig hilsen
Uffe Englund
Fagkonsulent for m usik, d ram atik og d ans
uffe.englund@stukuvm .d k
Tlf. 22 81 32 24
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