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Orientering til skriftlige censorer i italiensk, stx, 2020
Kære censor
Censorallokeringen er nu afsluttet for sommereksamen 2020, og som tidligere udmeldt er der i år desværre langt
færre censorer i spil end normalt.
Det forholder sig også sådan, at nogle censorer har fået opgaver fra to sæt, og enkelte vil endda opleve at få
ganske få opgaver fra det ene af sættene – helt ned til én.
Det har været et kæmpe puslespil at få censuren til at gå op på bedst mulig vis, og jeg indstiller derfor til, at du så
vidt muligt accepterer den allokering, du er blevet tildelt – med de uhensigtsmæssigheder, der måtte være.
Hvis du alligevel ikke ønsker at være skriftlig censor i år, beder jeg om, at du hurtigst muligt henvender dig, da
eksamen er meget nært forestående, og vi skal have mulighed for at finde en alternativ løsning.

Eksamenssæt og opgaver
De to eksamensdatoer for italiensk i år er den 26.maj og den 27.maj 2020.
Dagen efter eksamensdagen vil eksamenssæt og besvarelser være tilgængelige i Netprøver.dk
Delprøve 1, sendes til 1.censor eller scannes ind i Netprøver.dk. Hvis delprøve 1 sendes per post, videresender
1.censor delprøve 1 med anbefalet post til 2.censor midt i retteperioden.
Det er 2. censors opgave at returnere de fysiske besvarelser af delprøve 1 til den prøveafholdende skole. Det
anbefales, at 2. censors skole står for returneringen af delprøverne til den prøveafholdende skole.

Det er naturligvis ikke tilladt at skrive i eksaminandens originale besvarelse.

Censurperioden
Alle censorer SKAL forud for censureringen orientere sig i Information til censorer og Censorvejledning på

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-degymnasiale-uddannelser.
Alle henvendelser om censorallokering rettes til din ansættelsesinstitution. Det er din
ansættelsesinstitution, der kontakter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om eventuelle ændringer til
den udmeldte censurplan.
1.censor skal kontrollere, at de tildelte opgavesæt kan tilgås via netprøver.dk. Hvis der er
uoverensstemmelser med allokeringsbrevet, skal du tage kontakt til den pågældende skole.
Jeg beder dig lave forcensur om de prøver og besvarelser, som du er 1. censor på senest den 6.juni:
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Den 20.maj https://da.surveymonkey.com/r/RJMZRHW
Den 27.maj https://da.surveymonkey.com/r/RT2329T

Det indskærpes, at skriftlig censur er et lukket møde mellem to fagpersoner, og at opgavebesvarelser
ikke må diskuteres på de sociale medier, hverken før eller efter censormødet.
Ligeledes indskærpes det, at de enkelte opgavetekster og opgaveformuleringer ikke gøres til genstand
for drøftelser i offentlige fora af hensyn til eksaminandernes retssikkerhed.
Som skriftlig censor skal man udøve pålidelig, ensartet og retfærdig bedømmelse. En censor har
tavshedspligt jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og
voksenuddannelser § 27, stk. 2, og det er udelukkende på censormødet d. 16. juni, at alle afgørelser
vedr. bedømmelse og evt. formodning om plagiat finder sted.

Censormødet
De skriftlige prøver i italienskcensureres den 15.juni 2020.
Den 15.juni kl. 15.45 vil der være et virtuelt oplæg med fagkonsulenten, som indeholder centrale oplysninger om
årets opgavesæt, retningslinjer for voteringen og diverse formalia. Efter oplægget vil de vigtigste oplysninger fra
oplægget være samlet i en pdf-fil på dette link:
https://drive.google.com/open?id=1UiNWWVMzJiELTnWfT2dBxM0ZWXDix_jn

Det er et krav, at alle censorer ser oplægget og orienterer sig i pdf-filen.
Censureringen af opgaverne kan finde sted derefter.
Du kan forud for censormødet teste linket, som indeholder et testdokument. Hvis du ikke kan få adgang til
testdokumentet gennem linket, beder jeg dig skrive til mig forud for censormødet.
Censorerne voterer årets opgavebesvarelser parvist i rettegrupper – som vi plejer.

Før censormødet:
-

Du får en mødeindkaldelse på mail til det virtuelle møde den 15.juni.
De enkelte rettegrupper aftaler selv (senest d.15. juni), om voteringen sker telefonisk eller virtuelt i
Skype, Teams eller lignende. Gruppen organiserer selv den virtuelle mødeplatform.

-

Det er ikke tilladt at votere før fagkonsulentens oplæg om årets opgavesæt.
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Undervejs i censormødet:
-

Censorerne indtaster løbende karakterer i Netprøver.dk. Censorerne har ansvaret for, at alle karakterer er
indtastet den 15. juni kl. 17.
Ved mistanke om snyd afgives reel karakter, og der udfyldes blanket om snyd i Netprøver.dk
Fagkonsulenten er til rådighed for eventuelle spørgsmål på mail eller på telefon på selve censordagen.

I er naturligvis meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.
På forhånd tak for jeres store indsats. Jeg ser frem til at se jer virtuelt den 15. juni.

Med venlig hilsen
Tine Brandt
Fagkonsulent
Tine.Brandt@stukuvm.dk
Telefon: 45 33 92 53 20
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