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Information til censorer i virksomhedsøkonomi, niveau A og B 
  
 
 
 

Kære skriftlig censor i virksomhedsøkonomi 

Fredag d. 29. maj 2020 skal ca. 500 elever til eksamen i virksomhedsøkonomi. Det er væsentligt færre elever end 
tidligere år, grundet de særlige omstændigheder der er indtruffet i afslutningen af dette skoleår.   

På nuværende tidspunkt skulle du, som censor have modtaget allokeringsbrevet med oversigt over 
opgavetildeling. Jeg er efterfølgende blevet orienteret om, at flere censorer har fået aflyst hold, hvilket naturligvis 
er beklageligt. Administrativt har flere skoler ikke kunne indgive deres ændrede prøveplan og har derfor, efter 
den nye allokering var foretaget, givet direkte besked til censorer om aflyste hold.   

Det er meget vigtigt at læse følgende dokument grundigt, inden besvarelserne rettes. Du skal især sætte dig godt 
ind i den ændrede proces og struktur i forhold til formødet, som afholdes via en virtuel platform samt votering 
og afgivelse af karakterer.   

Som tidligere år, vil der være forcensur ved indgivelse af pointtildeling og kommentarer. Deadline for forcensur 
er d. 14. juni kl. 12.00.  

Tøv ikke med at henvende dig i forhold til spørgsmål.  

 

God rettelyst! 

 

Med venlig hilsen 
Troels Finjord Højberg 
Fagkonsulent 

 
Børne- og Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Kontor for Gymnasier 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
Direkte tlf.: +452342 6319 
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk 
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Indledning – Netprøver.dk 
Opgavebesvarelserne kan, som udgangspunkt, downloades efter at eksamen er afviklet. Det selvom 
Netprøver.dk ikke er færdig med at kontrollere for plagiat. Det er blot vigtigt at vende tilbage til prøveholdet på 
et senere tidspunkt for at tjekke dette. Eleverne afleverer deres besvarelser i PDF-format i Netprøver.dk. Hvis en 
elev mod forventning afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette som en del af elevens 
besvarelse og skal derfor indgå i den samlede bedømmelse. Alle bedømmere logger ind med UNI-Login eller 
NemID. Sørg for, at angive dine kontaktoplysninger i Netprøver.dk. 

Det er en god idé hurtigt at kontrollere, at du har modtaget besvarelser fra alle de prøvehold, der står anført i 
allokeringsbrevet fra ministeriet og at det er de korrekte prøvehold, så du kan nå at kontakte skolen om evt. 
manglende opgaver (medmindre du har modtaget en mail om aflysning af et hold), eller hvis der er problemer 
med at tilgå opgaverne. Endelige karakterer skal sædvanligvis afgives direkte i Netprøver.dk. 

I følgende link finder du informationer til censorer om brugen af Netprøver.dk, FAQ om Netprøver.dk, 
brugervejledninger mv. Tekniske spørgsmål til kan rettes til teknisk support for Netprøver.dk på tlf.: 7021 2150. 

Evaluering 
I lighed med tidligere år gennemføres evaluering i forbindelse med den skriftlige eksamen i 
virksomhedsøkonomi. Alle censorer skal senest søndag den 14. juni, kl. 12.00, indberette deres pointfordeling og 
evaluering til fagkonsulenten via disse elektroniske spørgeskemaer: 

Virksomhedsøkonomi niveau B - spørgeskema 

Virksomhedsøkonomi niveau A - spørgeskema 

Det er meget vigtigt, at alle censorer deltager i evalueringen! 

Til orientering understreger Kontoret for Prøver, Eksamen og Test, at der ikke må være kontakt mellem 
censorer om bedømmelser, snydeformodninger mv. inden censormødet, heller ikke Facebook-grupper eller 
lignende om opgavesæt/bedømmelse af besvarelser. Censorerne må altså ikke sætte opgaver/besvarelser fra de 
skriftlige prøver under drøftelse, inden der gives karakterer til det virtuelle censormøde. En forudgående 
drøftelse vil kunne komme til at indgå som et led i bedømmelsesprocessen, og det må den ikke. 

Virtuelt censormøde  
Censormødet afvikles i år virtuelt og finder sted tirsdag den 16. juni 2020 kl. 9.00. På det virtuelle censormøde 
indleder fagkonsulenten med en opsamling og kommentarer fra evalueringen og kommer med forslag til 
omsætningstabeller. Formødet afholdes synkront over Microsoft Teams, hvor alle censorer forud for mødet får 
en invitation til deltagelse. Formødet er obligatorisk for skriftlige censorer og voteringen kan ikke gå i gang før 
mødet er afviklet. Undervejs i formødet kan der stilles spørgsmål ved at skrive i chat-funktionen. Efter formødet 
har censorer adgang til en PDF med de væsentligste pointer fra orienteringen. 

Efter formødet går censorerne i deres respektive rettegruppe, som på forhånd er oprettet som underkanaler i 
Teams. Her aftaler den enkelte rettegruppe, i hvilken rækkefølge voteringen følger. 1. censor (fremgår af 
allokeringsbrevet) kontakter medcensor (2. censor) pr. telefon. Efter votering af det enkelte hold kan 
karaktererne indgives direkte i Netprøver.dk. Når begge censorer har indtastet samme karakter i Netprøver.dk vil 
man kunne se, at karakteren er godkendt med et flueben i feltet Status. 

Yderligere information om Netprøver.dk og praktiske forhold vil blive behandlet på selve censormødet. 

Primo juni fremsendes en mail til de skriftlige censorer med information om rettegrupper og en skitsering af 
ovenstående proces d. 16. juni. Her bedes alle censorer bekræfte modtagelsen af mailen med angivelse af 
telefonnummer.  

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/netproever
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iJHT2Qpe20mxCvPqaB8qhnXVeH0lO2JGmrsFfPidBnBUQjU0NzUwNkRFTkQyU1AyNFhDS09RQldCOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iJHT2Qpe20mxCvPqaB8qhnXVeH0lO2JGmrsFfPidBnBUMTdTNTlBVUIxWkI1UDNSUDlKVVVUTFpXQS4u
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Bedømmelse 
Den gode skriftlige eksamensopgave prøver eleverne tydeligt i forhold til fagets mål. Opgaven anvender kendte 
spørgeformer, og har spørgsmål opbygget med stigende taksonomi. En opgave og de tilknyttede spørgsmål vil 
ikke være overraskende for eleverne. En elev med faglig indsigt vil ikke være i tvivl om, hvilket svar der forventes 
af et givet spørgsmål. 

”Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1 Ved 
begge prøver gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.” 1 

Der henvises i øvrigt til Lærerens hæfte i virksomhedsøkonomi som kan downloades på materialeplatformen. 

Mistanke om snyd 
På censordagen d. 16. juni indgives alle karakterer i Netprøver.dk. Der skal altid gives en bedømmelse af 
afleverede opgavebesvarelser. Karakteren kan efterfølgende bortfalde, hvis der fx er tale om en snydesag. Husk i 
den forbindelse at udfylde de elektroniske blanketter med snydeformodninger i Netprøver.dk med tilstrækkeligt 
mange detaljer til, at institutionerne kan behandle formodningen efterfølgende.2 Til orientering skal 
snydeblanketten i Netprøver.dk godkendes af begge censorer, før den kan ses af institutionens 
eksamensansvarlige. 
 

Skitseret proces 
Nedenstående tabel illustrerer processen i dette års skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi, fra censors 
perspektiv:  
 

Oversigt over forløbet 

29. maj Eleverne aflægger eksamen i virksomhedsøkonomi A- og B-niveau 

29. maj – 14. juni Censorer bedømmer besvarelserne 

14. – senest kl. 12.00 Forcensur – indgivelse af pointtildeling og kommentarer til opgaverne via link 
ovenfor 

16. juni På den i forvejen planlagte dag for censormødet i virksomhedsøkonomi 
afholdes virtuelt formøde i Microsoft Teams ved fagkonsulenten kl. 9.00. Efter 
formødet har censorer adgang til en PDF med de væsentligste pointer fra 
orienteringen 

16. juni Efter formødet aftaler de enkelte rettegrupper i Teams, i hvilken rækkefølge 
voteringen følger. 1. censor (fremgår af allokeringsbrevet) kontakter medcensor 
(2. censor) pr. telefon    
 
Fagkonsulenten er klar til at svare på spørgsmål pr. mail og telefon 
 
Når den enkelte rettegruppe er færdig med voteringen og de sidste karakterer er 
indtastet i Netprøver.dk kontaktes og orienteres fagkonsulenten pr. mail    

 
 

Yderligere information 
Væsentlige link til dig som er skriftlig censor:  

 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/for-censorer/censormoede-2020  

                                                           
1 Læreplan i virksomhedsøkonomi A 
2 Læs mere om oprettelse af Formodning om snyd på https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-
orienteringer/vejledninger-om-snyd/formodning-om-snyd 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/for-censorer/censormoede-2020

