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REFERAT AF MØDE I CENSORFORMANDSSKABET 
 FREDAG DEN 1. JUNI 2018 KL. 11:00-14:00 

 
 
Deltagere:  
Lars Juel Thiis, formand 
Jakob Brøndsted, næstformand – arkitektur 
Anne Louise Bang, næstformand – design 
Ion Meyer, næstformand – konservering 
Christian Koch Ramsing, administrationschef, Arkitektskolen Aarhus 
Marianne Gyldendal, studiechef, KADK 
Mikael Sorknæs, studie- og efteruddannelseschef, Designskolen Kolding 
 
Referent: 
Monica Mikkelsen, Arkitektskolen Aarhus 

DAGSORDEN 

 

 

 
1) Status på beskikkelse af censorer til det fælles censorkorps 

2018-2022 

Den videre proces for tilsagn/afslag til alle ansøgere. 

 

Censorformandskabet har indstillet 594 censorer til beskikkelse i 

perioden 2018-2022. Oversigten over de ønskede censorer er 

sendt til Ministeriet. 

Ministeriet har efterfølgende bedt censorsekretariatet om 

yderligere oplysninger på enkelte censorer. De supplerende 

oplysninger er sendt til Ministeriet, og censorsekretariatet håber 

at høre fra dem snarest. Det nye censorkorps beskikkes fra den 1. 

oktober 2018. 

 

Når det nye censorkorps er beskikket af Ministeriet, har alle 

medlemmer af censorkorpset mulighed for at opstille som 

kandidat til censorformandsskabet. 

Det nuværende censorformandsskab besluttede, at medlemmerne 

kunne opstille som kandidat til censorformandsskabet inden for 

kategorierne design, konservator og arkitektur. 

Dato: 1.6.2018 
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Censorformandsskabet var enige i, at det havde fungeret godt 

med en formand og tre næstformand, og det blev derfor besluttet, 

at denne model skulle fortsætte i det nye formandskab. 

 

Det blev besluttet, at alle beskikkede censorer i det nye 

censorkorps efter beskikkelsen skulle modtage en tilsagnsmail, 

hvor der skulle orienteres om følgende: 

• Velkommen som censor i det fælles censorkorps for de 

videregående kunstneriske uddannelser under UFM. 

• Henvisning til censorsekretariatets hjemmeside, hvor 

yderligere informationer om bekendtgørelsen, Styrelsen 

mv. fremgår 

• At censorformandsskabet består af en formand og tre 

næstformænd  

• At konstituering af det nye formandskab skal foregå i 

september 

• Det skal fremgå, om det nuværende censorformandsskab 

ønsker at genopstille 

• At censorerne har mulighed for at opstille som kandidat 

til censormandsskabet inden for kategorierne design, 

konservator og arkitektur 

• At formandsposten vælges separat, og at alle i 

censorkorpset har mulighed for at stille op til 

formandsposten. Der skal gøres opmærksom på, at det er 

vigtigt, at formanden har ressourcer til at påtage sig 

opgaven 

• Et link, hvor man kan opstille til valget, og hvor fristen for 

indstilling, og fristen for valget fremgår 

• At der skal gøres opmærksom på, at censorsekretariatet 

opbevarer censorernes data  

• Information om det nye censorsystem, hvor den enkelte 

skal udfylde supplerende oplysninger, herunder 

kategorisering af deres kompetencer og fagkyndighed  

• At man som censor kun vil blive brugt inden for de 

områder, man er kvalificeret til 

• Annoncere om dialogmøde i efteråret 

 

Censorformandsskabet besluttede, at censorsekretariatet laver et 

forslag til et afslagsbrev, et tilsagnsbrev og et forslag til en 

valgprocedure til mødet i august. 

 

 

2) Årsberetning 2017 

Drøftelse af udkast 

 

Christian Koch Ramsing gennemgik punkterne i årsberetningen. 
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Censorformandsskabet drøftede, om afsnittet ”Censurering på 

institutionerne i 2017” skulle blive i årsberetningen. Det blev 

besluttet, at punktet skulle fjernes, da tallene var opgjort 

forskelligt på hver skole. 

 

Censorformandsskabet ønskede, at punktet ”Censor it-system” 

skulle uddybes, så man forklarede, hvorfor systemet var købt. Det 

er vigtigt at gøre opmærksom på, at man ved hjælp at systemet 

ønsker at finde censorer med den rette faglighed til hver 

bedømmelse og samtidig sikre, at skolerne lever op til 

bekendtgørelsens krav. 

 

Ligeledes skulle der i årsberetningen redegøres for, hvor mange 

ansøgninger censorsekretariatet havde modtaget til den 

kommende beskikkelse. Der skulle også gøres opmærksom på, at 

det har været muligt for alle at søge, hvilket har givet en stor 

bredde og faglighed. 

 

Censorsekretariatet meddelte, at årsberetningen med de nye 

ændringer skulle være færdig inden sommerferien.  

 

 

3) Forberedelse af censor-IT system 

• Kategorisering af censorernes kompetencer og 

fagkyndighed  

 

Som forberedelse af det nye censor-IT system, skal der kobles 

kompetencer og fagkyndighed på alle censorer.  

 

Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og KADK har i 

fællesskab lavet et oplæg til kategorisering af kompetencer hos 

eksterne censorer ved deres bedømmelser.  

Censorformandsskabet var enige i, at dokumentet var et godt 

afsæt for det videre arbejde. Der vil fortsat være mulighed for 

løbende at supplere med yderligere kriterier. 

 

Censor-IT systemet er klar til ibrugtagning på institutionerne fra 

den 1. oktober 2018. Censorsekretariatet forventer, at man ultimo 

august kan lave test i systemet, når alle censorer er indskrevet. 

 

Det er vigtigt at fastholde, at det er censorformandskabet, der 

udpeger censorerne jævnfør bekendtgørelsen. Censorerne må 

efterfølgende sige fra, hvis de ikke føler sig kvalificeret til den 

pågældende opgave. 
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• Processen for implementering af systemet 

 

Designskolen Kolding og KADK meddelte censorsekretariatet, at 

de gerne ville være behjælpelige med at indtaste data i det nye 

censor-IT system evt. med hjælp fra studentermedhjælpere.  

 

Kontrakten med censor-IT er indgået med censorformandsskabet, 

og det er censorformandsskabet, der er dataansvarlig for det nye 

system.  

 

Når det nye censorsystem tages i brug, bliver der mulighed for, at 

censorerne kan sende deres evaluering direkte til formandsskabet, 

hvis de mener, der er graverende forhold, der skal handles hurtigt 

på.  

 

Det er en vigtig del af censorernes opgave at komme med en 

faglig tilbagemelding/evaluering efter hver bedømmelse jævnfør 

reglerne i bekendtgørelsen. Censorformandsskabet drøftede, om 

der kunne tilrettelægges en proces, så censorernes løn først blev 

udbetalt efter modtagelsen af evalueringerne, eller om man fx 

kunne beslutte, at censorerne ikke kunne bruges igen, hvis de ikke 

kom med en faglig tilbagemelding. 

 

Censorformandsskabet besluttede, at censorernes indberetninger 

skulle på, som et fast punkt på dagsordenen til et møde i efteråret 

og i foråret. Det kunne eventuelt noteres i et årshjul, så alle var 

opmærksomme på det. 

 

Marianne Gyldendal, Mikael Sorknæs og Christian Koch Ramsing 

aftalte, at de i fællesskab ville kigge på en harmonisering af 

honorarafregningen for de forskellige bedømmelser på de tre 

institutioner. 

 

4) Næste møde 

Planlagt til onsdag den 27. juni 2018 på Designskolen Kolding. 

 

Censorformandsskabet valgte at aflyse mødet den 27. juni 2018.  

Der blev i stedet fastsat følgende mødedatoer: 

 

Torsdag den 9. august 2018 kl. 11-14 i Kolding 

Tirsdag den 18. september 2018 kl. 10-13 i København  

 

5) Eventuelt 

Der var intet til punktet eventuelt. 
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