Til censorer ved skriftlig prøve i matematik A htx maj 2020
Censorkorpset skriftlig matematik, htx
Denne skrivelse skal tjene til almindelig orientering og vejledning for censorerne om
forhold vedrørende skriftlig eksamen, censureringen af opgaverne og selve censormødet
tirsdag d. 16. juni 2020.
I kommunikerer indbyrdes vedr. adresser og eventuel forsendelse af besvarelser fra
delprøve 1 – normalt sender 1. censor til 2. censors privatadresse (rekommanderet),
som er angivet i allokeringsbrevet. Vær opmærksomme på at få 1. censuren afsted, så
den når frem til 2. censor, senest når halvdelen af retteperioden er gået. Skulle I få
problemer, så kontakt jeres medcensorer.
Hvis man starter med at rette delprøve 1 kan det være en god idé at sortere
elevbesvarelserne, så det passer med navnerækkefølgen i Netprøver (og er man 2. censor
behøver man ikke vente på besvarelserne af delprøve 1, men kan godt begynde med at
rette delprøve 2).
Forcensur og eksamensevaluering
Hvert spørgsmål i sættet giver 5 point. Der er desuden nogle opgaver markeret med grønt
– de såkaldte mindstekravsopgaver.
Der skal hjemmefra gives point for hvert spørgsmål og et samlet pointtal for besvarelsen.
I lighed med tidligere år foretages en evaluering og forcensur på baggrund af censorernes
tilbagemeldinger.
Til brug for censureringen af opgavesættet 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 afleverer denne til undertegnede. Til
dette brug findes et spørgeskema på følgende adresse:
https://www.surveymonkey.de/r/X89QFL2
Evalueringen af det skriftlige eksamenssæt sker også via dette elektroniske
indberetningsskema. I løbet af retteperioden og senest onsdag d. 10. juni kl. 17.00
skal du have været inde og udfylde skemaet.
Indberetningen indeholder nogle få spørgsmål til hele eksamenssættet, forberedelsesmaterialet 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. 10. juni kl. 17.00
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Censormødet
På grund af Covid-19 afvikles censormødet i år virtuelt og finder sted tirsdag d. 16. juni
kl 9.00 over Skype Business, som I bliver indbudt til i en separat mail. I skal tilgå
mødet via linket i mødeinvitationen.
Mødet foregår med start kl. 9.00, hvor der orienteres om evt. særlige forhold, der skal
tages hensyn til ved voteringen, resultatet af forcensuren offentliggøres og
omsætningstabel udleveres.
Deltagelse i dette møde er obligatorisk, og voteringen må ikke gå i gang, før mødet er
afviklet. Da mødet foregår virtuelt i år, bedes I være opmærksomme på følgende
mødestruktur:




Mødet starter med velkomst og det tilsikres, at alle censorer kan tilgå mødet
Gennemgang af forcensur
Spørgsmål bedes I have sendt til mig på forhånd – alternativt skrive ind i chatfunktionen, så jeg kan inddrage dem løbende. Der lægges ikke op til debat og
unødvendige spørgsmål. Det skal udelukkende relatere til centrale afklarende
spørgsmål med relevans for censuren.

Bemærk hvilke censorer I er i rettegruppe med. I bestemmer nemlig herefter selv hvordan
I vil votere (via telefon, Skype Business, Teams etc.). I hver rettegruppe har jeg udvalgt
en person, der følger op på at alle får tastet karaktererne ind etc.
Man kan desuden få fat i mig hele dagen (8.00 – 18.00) via mail lamad1@stukuvm.dk eller
telefon 25 57 41 24.
Censorer bliver altid enige om en karakter
Det sker normalt på grundlag af de medbragte detaljerede pointtal og en
helhedsvurdering. I tilfælde, hvor man har markant forskellige syn på en besvarelse, tager
man denne frem og afdækker årsagen hertil.
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.
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Evaluering til fremtidig FIP
I år tildeler jeg hver rettegruppe en opgave, som de pågældende censorer skal samle
information om, mens de retter. De skal således indsamle noter om ”typiske fejl og
mangler”, eksempler på gode (eksemplariske) elevbesvarelser, have fokus på elevernes
brug af IT-værktøjer og/eller elevernes dokumentation/argumentation generelt. Disse
afleveres til den ansvarlige i rettegruppen (markeret nedenfor med rødt).
Rettegruppe
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Elevernes forklaringer
herunder brug af illustrationer
og IT-værktøjer

Bjarne Christensen, Vicki Jacob, Connie
Højbjerg, Jacob Skytte Salgaard Bendtsen
Ida Bytoft Pedersen, Karen Hobolth,
Mimoun Bouterfas, Rene Randrup
Rasmussen
Rasmus Andersen, Martin Kruse, Laila
Madsen, Inga Bjørnskov-Christensen,
Karsten Vestmark
Mikkel Christensen Lund, Tina Rosendahl,
Lene Thygesen Nielsen, Andreas Hauervig
Helle Kruchov Laursen, Sandugash Olesen,
Anders Nørgaard, Jesper Uhre
Carsten Jensen, Stig Nørskov Jacobsen,
Hella Rabjerg Rosenkvist, Heidi Louise
Bornhøft
Henrik Lynge-Christensen, Per Hansen
Nørgaard, Jan Boddum Larsen, Nick Bruhn
Ingrid Christiansen, Annika Egerrup
Clemmensen, Henrik Pedersen, Ole Algren
Marit Hvalsøe Schou, Lotte Overgaard
Bjarklev, Ejnar Jensen, Thomas Nygaard
Bente Pihl, Anette Westberg Hansen,
Søren Naundrup, Karsten Lade
Gitte Iversen, Bente Pihl, Søren Peter
Meyer, Christian Petersen
Jonas Olden Kromann, Dorthe Videbæk
Pedersen, Henrik Nøhr, John Ellekrog
Beuchert
John Schødt Pedersen, Hanne Munkøe,
Ken Mathiasen, Wing-Sei Kam Halskov
Jeppe Gorm Frederiksen,
Ryan Svensson,
Signe Koch Hviid,
Thomas Hytting Nielsen
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Forhåbentlig vil nærværende skrivelse være en støtte ved forsommerens rette- og
censurarbejde. Hvis der undervejs skulle opstå spørgsmål så kontakt mig.

Fagkonsulent Laila Madsen
Tlf: 25 57 41 24 / lamad1@stukuvm.dk
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