
Vejledning til matematik A og gl B hhx Maj 

2019 
________________________________________________________ 

 

Censorkorpset skriftlig matematik, hhx 
Denne skrivelse skal tjene til almindelig orientering og vejledning for 
censorerne om forhold vedrørende skriftlig eksamen, censureringen af 

opgaverne og selve censormødet tirsdag d. 18. juni 2019. 

 
Censorkorpset består i år af 40 censorer. 

 

Forcensur og eksamensevaluering 
I lighed med tidligere år foretages en evaluering og forcensur på baggrund af 
censorernes tilbagemeldinger.  

 

Til brug for censureringen af opgavesættet på A-niveau skal der udarbejdes en 
oversigt over, hvordan eleverne har klaret opgavesættet og hvordan 

pointfordelingen har været. Til dette brug skal der udarbejdes en 
pointfordelingsoversigt. 

Jeg vil gerne anmode 1. censor om at vedkommende efterfølgende afleverer 
denne elektronisk til undertegnede. Til dette brug findes et spørgeskema på 

følgende adresse:  
 

https://da.surveymonkey.com/r/B295QKC 

 

Til brug for censureringen af opgavesættet på B-niveau gl ordning skal man udfylde vedhæftede 

EXCEL-ark med point for den enkelte opgave. Retteark til mat B gl hhx maj 2019.xlsx  

 

 
Evalueringen af det skriftlige eksamenssæt sker også via dette elektroniske 

indberetningsskema. I løbet af retteperioden og senest onsdag d. 12. juni 
kl. 17.00 skal du have været inde og udfylde skemaet.  

 
Indberetningen indeholder nogle få spørgsmål til hele eksamenssættet og til 

elevbesvarelserne.  
Censorernes evaluering af opgavesættets kvalitet fungerer som vejledning og 

inspiration for opgavekommissionen, og censorernes evaluering af 

bedømmelsen er input til fagkonsulenten med henblik på justeringer af niveau 
og mål. Alle censorer i censorkorpset har pligt til at evaluere årets eksamen, 

og det gøres via denne elektroniske indberetning. 
Husk deadline: Onsdag d. 12. juni kl. 17.00  

 
For de censorer der retter matematik B gl ordning vil jeg bede jer udfylde 

vedlagte EXCEL-ark og sende til mig senest onsdag d. 12. juni. 

 
Censormødet 
Censormødet finder sted tirsdag d. 18. juni i Odense. Tid og adresse står 
angivet i dit allokeringsbrev fra Ministeriet. Af dette brev fremgår desuden et 

https://da.surveymonkey.com/r/B295QKC


nummer på den rettegruppe, du er placeret i ved censormødet. Bemærk dette 

nummer, så du nemt kan finde din plads. 

 
Censormødet indledes med et formøde kl 10.00 i lokalet Nyborg, hvor 

fagkonsulenten orienterer om kravene vedrørende bedømmelsen og om 
tilbagemeldingerne på forcensuren. Derefter voteres der ved bordene i Hal A. 

 
Der skal hjemmefra gives point for hvert spørgsmål og et samlet pointtal for 

besvarelsen.  
 

Ved mistanke om snyd gør censor nogle notater til drøftelsen med medcensor 
og evt. fagkonsulenten. Derudover skal man ikke foretage sig noget før 

censormødet. Censorerne må ikke henvende sig til skolen og drøfte sagen om 
mulig snyd.  

 
Indtastningen af karakterer foregår i Netprøver.dk på censormødet. Der er ikke 

adgang til denne funktion før på censormødedagen. 

 
Forhåbentlig vil nærværende skrivelse være en støtte ved forsommerens rette- 

og censurarbejde.  
 

Hvis der skulle opstå spørgsmål, kan jeg kontaktes på mail: 
laila.madsen@stukuvm.dk eller telefon: 25 57 41 24 

 
 

Venlig hilsen  
Fagkonsulent, Laila Madsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vejledning til selve matematik A-sættet: 
Det anbefales, at hver enkelt delopgave vægtes med 5 points, således at det 

samlede pointtal for opgaverne er 115.  
 

Vejledning til selve matematik B-sættet gl ordning: 
Det anbefales, at hver enkelt delopgave vægtes med 5 points, således at det 

samlede pointtal for opgaverne er 90.  
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