
Censorbrev spansk hhx, 2019 

 

      Maj 2019 

Til censorerne ved skriftlig studentereksamen i spansk hhx, 2019  
 
Kære kolleger  
 
Nu nærmer tiden sig for skriftlig eksamen, og som sidste år skriver jeg til jer, inden I skal i gang med at 
bedømme de skriftlige eksamensbesvarelser.  
 
Dette brev indeholder vigtig information, som I bedes læse, inden I går i gang med at 
bedømme elevernes besvarelser! 
 
Censorevaluering og bedømmelse af besvarelser og opgavesæt. Jeg beder jer udfylde et 
elektronisk evalueringsskema om de prøver og besvarelser, som I er 1. censor på. Udfyld de 
elektroniske evalueringsskemaer senest den 10.juni: 
 
Gl- spansk begyndersprog A = analog opgave https://da.surveymonkey.com/r/MJHTHC7  
Gl- spansk begyndersprog A, digital = Delprøve 1 og 2 https://da.surveymonkey.com/r/MHFV2YS 
 
Jeres input er meget vigtig for den endelige karakterfastsættelse på censormødet i Odense den 
17.juni.  
 
Der er censormøde i Odense mandag den 17. juni kl. 14.00 i lokalet ”Fyn”.  
Der er middagsbuffet efter endt votering mellem kl.18-20. Tilmelding nødvendig senest 2. juni: 
https://doodle.com/poll/zhtpe4ugg7gg9igs 
 
Medbring til censormødet en opladt computer til indtastning af karakterer, originale elevbesvarelser og 
egne noter. I Odense skal I IKKE logge jer på nettet via mobile wifi, da det får nettet til at gå ned! 
 
Votering og bedømmelse af opgaver foregår i Odense den 17.juni, så husk: Ingen kommunikation 

om elevbesvarelser eller gisninger om snyd inden censormødet! Bemærk, at I som censorer har 

tavshedspligt jf. bekendtgørelsen om prøver og eksamen, § 27, stk.2. Bemærk således, at alle afgørelser 

vedr. bedømmelse og formodning om plagiat udelukkende finder sted på censormødet. Hvis I har 

mistanke om snyd, skal I konferere med jeres medcensor på censormødet. I skal altså ikke kontakte 

jeres medcensor inden censormødet ved mistanke om snyd. Ved mistanke om snyd, skal I udfylde en 

snydeblanket til censormødet, der efterfølgende sendes til den pågældende skole. Denne blanket 

udfyldes på censormødet. Der skal ligeledes afgives karakter for alle besvarelser. 

 
Allokeringsbrev. I har fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet(stuk) via jeres skole modtaget et 

allokeringsbrev med en oversigt over, hvilken rettegruppe I er i, samt hvilke opgaver I er blevet tildelt: 

Enten Gl- spansk begyndersprog A = analog opgave eller Gl- spansk begyndersprog A, digital = 

Digital prøve med Delprøve 1 + delprøve 2.  

Prøvedato. Der afholdes i år prøver i skriftlig spansk den 28.maj. 

https://da.surveymonkey.com/r/MJHTHC7
https://da.surveymonkey.com/r/MHFV2YS
https://doodle.com/poll/zhtpe4ugg7gg9igs


 

 

Alle henvendelser om censorallokering rettes til jeres ansættelsesinstitution. Det er jeres 

ansættelsesinstitution, der kontakter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om eventuelle ændringer til 

den udmeldte censurplan. 

Prøvesæt tilgås via www.netprøver.dk. De ligger som zipfiler. De downloades som zipfiler til ens egen 
computer. Derefter vælges udpak alle, når zipfilen pakkes ud. Herefter kan prøven/opgaven åbnes 
ved at klikke på index-filen. I allokeringsbrevet kan I finde webadresse og login. 

Elevernes besvarelser og www.netprøver.dk 
Analoge prøver: Elevernes opgavebesvarelser tilgås via www.netprøver.dk jf. jeres allokeringsbrev. 
Digitale prøver: Elevernes besvarelse af  delprøve 1 sendes med post til 1. censors 
ansættelsesinstitution og skal således videresendes med anbefalet post til 2. censor midt i retteperioden. 
Hvis skolerne fremsender delprøve 1 digitalt til censorerne, skal den naturligvis ikke videresendes til 2. 
censor. Elevernes besvarelse af delprøve 2 tilgås via www.netprøver.dk jf. jeres allokeringsbrev. 
Det er naturligvis ikke tilladt at skrive i eksaminandernes originale besvarelser. 

Eksaminandernes besvarelser vil efter aflevering i www.netprøver.dk gennemgå virus/plagiatkontrol. 

Besvarelser vil derfor som udgangspunkt være tilgængelige i www.netprøver.dk dagen efter, at den 

pågældende prøve har fundet sted.  

I kan læse mere om netprøver og vejledning hertil: http//:www.uvm.dk/netprøver samt i jeres 

allokeringsbrev. 

1.censor skal kontrollere, at de tildelte opgavesæt kan tilgås via netprøver.dk. Hvis der er 

uoverensstemmelser med allokeringsbrevet, skal I tage kontakt til den pågældende skole.  

Censorvejledning og information 
I kan løbende holde jer orienteret på  https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-

eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser  

Jeg henleder jeres opmærksomhed på eksamensbekendtgørelsen (BEK nr. 343 af 08/04/16) 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179722 
Jeg henviser endvidere til læreplan og vejledning for spansk https://uvm.dk/gymnasiale-
uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2013/fag-paa-hhx 

samt Lærerens hæfte 4 inklusive ”Vejledende retteark” i Bilag 2. Skriftlige prøver  

Lærerens hæfte Spansk - hhx (pdf) 

Bilag 1 til lærerens hæfte Spansk - hhx (pdf)  

Bilag 2 til lærerens hæfte Spansk - hhx (pdf) 

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017 

Se også ”Censorvejledning for censorer i skriftlig spansk begyndersprog A: Gl-Spansk begyndersprog A 
og Gl-Spansk begyndersprog A, digital” her på siden.  
 
Og husk: Fokusér på hvad eksaminanderne kan, og ikke hvad de ikke kan! 
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I er naturligvis meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.  
 
God arbejdslyst og på gensyn i Odense mandag den 17. juni kl. 14.00 i lokalet ”Fyn”.  
 

Med venlig hilsen 

Tine Brandt 

Fagkonsulent 

 

 

Direkte tlf.: +45 33 92 53 20 

E-mail: Tine.Brandt@stukuvm.dk 
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