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24. maj 2018 
 
 
Kære censorer, 
 
I år skal 8185 elever til skriftlig eksamen i Dansk A på hhx og 1328 elever til 
eksamen i Dansk A i de merkantile eux-uddannelser. Ca. 130 lærere er med i 
censorkorpset.  
 
Igen i år afleverer alle eksaminander deres besvarelse i Netprøver.dk. Det er 
vigtigt, at I så hurtigt som muligt tjekker, at I kan tilgå de besvarelser, I skal 
rette, jf. den udsendte allokeringsplan. 
 
Jeg vil bede jer alle læse nedenstående, inden I kaster jer over evalueringen af 
besvarelserne. 
 
Bedømmelseskriterier 
I bedømmelsen af en besvarelse indgår, i hvor høj grad eksaminanden er i stand 
til at opfylde de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget for Dansk A, hhx/ 
Dansk A i de merkantile eux-uddannelser. Der gives én karakter ud fra en 
helhedsbedømmelse. Link til relevante styredokumenter er anført nedenfor. 
  
Jeg vil her anbefale jer alle også at læse ”Den skriftlige prøve med internet i 
Dansk A – hhx Råd og vink om vurderingskriterier” fra 2014, hvori såvel 
generelle som opgavespecifikke vurderingskriterier er mere detaljeret 
beskrevet. Denne vejledning gælder også for eux. Dokumentet ligger på EMU’en 
og kan tilgås direkte ved hjælp af dette link: 
  
https://www.emu.dk/modul/fagkonsulent-i-dansk-hhx 
 
 
Styredokumenter: 
 
Fagbilaget, Dansk A, hhx: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161241 

https://www.emu.dk/modul/fagkonsulent-i-dansk-hhx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161241
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Fagbilaget, Dansk A i de merkantile eux-uddannelser: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395 
 
Eksamensbekendtgørelsen:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 
 
Karakterbekendtgørelsen:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 
 
Hvis I har mistanke om snyd, skal I først på censormødet konferere med jeres 
medcensor og efterfølgende med mig, så vi via eksamenskontoret kan kontakte 
skolen. 
 
Forcensur  
I lighed med tidligere år gennemføres obligatorisk forcensur og evaluering i 
forbindelse med den skriftlige eksamen i Dansk A. I bedes alle senest torsdag 
den 14. juni kl. 12.00 indberette jeres karakterfordeling og evaluering via det 
elektroniske spørgeskemaer for 
 
Hhx: 
https://docs.google.com/forms/d/1ziky6bi0qKgFQBsY882iUfK6hPU4R526I1XUm_ElwjE/vie
wform?edit_requested=true 

 
Merkantil eux: 
https://docs.google.com/forms/d/1w98j85ZHPvX8isq2yvEKJNy4dEP0yHgkJ8jiJANxAiw/vie
wform?edit_requested=true 

 
Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, hvorvidt der er tale om hhx-hold eller 
eux-hold. Det fremgår typisk af de respektive holdbetegnelser i 
allokeringsplanen. Hvis I ikke kan identificere, hvilken uddannelse holdet hører 
til, skal I indtaste de foreløbige resultater i forcensurskemaet for hhx. 
 
Hvis I ikke har læst og vurderet alle de tildelte besvarelser til den 14. juni, 
indtastes der blot for de opgaver, der er rettet. De karakterer, der anføres i 
skemaet, er naturligvis de foreløbige – dem, I vil ”spille ud med” på censormødet. 
 
Censormødet 
Censormødet finder i år sted tirsdag den 19. juni 2018 kl. 11.00 på Odense 
Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Der er formøde i lokale ”Fyn” 
og efterfølgende censur i ”Hal A”.  
 
Indledningsvis vil jeg kort orientere om resultatet af forcensuren og 
kommentere årets opgavesæt. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
https://docs.google.com/forms/d/1ziky6bi0qKgFQBsY882iUfK6hPU4R526I1XUm_ElwjE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ziky6bi0qKgFQBsY882iUfK6hPU4R526I1XUm_ElwjE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1w98j85ZHPvX8isq2yvEKJNy4dEP0yHgkJ8jiJANxAiw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1w98j85ZHPvX8isq2yvEKJNy4dEP0yHgkJ8jiJANxAiw/viewform?edit_requested=true
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De endelige karakterer skal indtastes direkte i Netprøver.dk på censormødet. 
Derfor vil jeg bede jer om at medbringe en bærbar computer. 
 
I er naturligvis velkomne til at henvende jer til mig, hvis I har spørgsmål. 
 
På gensyn i Odense – og god rettelyst! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Holst Madsen 
Fagkonsulent i dansk 
Lars.Holst.Madsen@stukuvm.dk 
25 32 44 92 
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