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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer
Ad 2 a. Opdatering af årshjul
Der var ingen kommentarer til årshjulet som det foreligger.
Ad 2 b. Ændring af periode for censorformandsskabsberetning
Det blev drøftet om beretningen skal dække et studieår i stedet for som nu et kalenderår, da det giver
mere mening i forhold til aktiviteterne på uddannelsesinstitutionerne.
Det blev besluttet af beretningen fremover skal være for et studieår og at beretningen for 2018 også vil
indeholde forårssemestret 2019.
Fremover vil beretningen blive udarbejdet september/oktober. På mødet i oktober vil
censorformandskabet så kunne godkende beretningen.
Årshjulet (jf. pkt 2a) vil blive opdateret i forhold til beslutningen.
Ad 2 c. Drøftelse af censorformandsberetning
Beretningen er meget udførlig og det øvrige formandskab fandt at den er dækkende.
Det blev besluttet at diskussionen af censorevalueringerne føjes til beretningen og en ny udgave vil blive
fremlagt på næste møde.
Ad 2 d. Drøftelse af styrelsens skabelon for censorformandsberetning
Styrelsen har udarbejdet en skabelon for censorformandsberetning. Formandsskabet fandt at den
eksisterende beretning er udførlig og grundig, men at man kan bruge styrelsens skabelon som
inspirationskilde så man får alle punkter med.
Ad 3. Censorindberetninger
Det har været spændende at læse censorernes evalueringer af sommerens eksaminer.
Flere censorer har givet udtryk for et ønske om at kunne give mere individuelt feedback i evalueringen i
forhold til den enkelte studerende.
Studiecheferne kigger på skabelonen inden næste eksamenstermin.
Der kom en del politiske kommentarer i forhold til brug karakterer og karakterskala.
Der er en generel frustration over karaktersystemet. Arkitektskolen Aarhus nævnte i den sammenhæng
at de vil søge dispensation til et pilotprojekt hvor de studerende udelukkende bedømmes bestået/ikke
bestået. Det gøres med vinkel på de studerendes trivsel.
I censorevalueringerne var er også en del kommentarer på honorarets størrelse i forhold den tid
censorerne faktisk bruger. Fx at censorer på afgange på Arkitektskolen i Aarhus ikke lønnes for at læse
skriftlige opgaver og at de afleverede opgaver ikke altid er i overensstemmelse med det fastsatte
sideantal.
Lars Thiis gav udtryk for at afgangssituationens kvalitet på Arkitektskolen Aarhus hæmmes af
dokumentationskravet i form af en omfattende skriftlig redegørelse. Den ligger for tæt op af
færdiggørelsen af det tegnede projekt, og hæmmer og til dels stresser den afgangsøgende. Samtidig
tynger det også censorrollen, idet det skriftlige, som nævnt ovenfor, er for omfattende.
Der var enighed om at hvis en eksamen på de forskellige uddannelser er den samme (fx bedømmelse af
10 siders skriftlig opgave) så skal honoraret også være det samme.
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En enkelt censor har givet udtryk for ikke at have fået svar ved henvendelse til formandsskabet. Det
kunne formandsskabet dog ikke genkende.
Ad 4. Status på online censorkursus
For at klæde censorerne på har styrelsen udarbejdet et online-censorkursus. Der var ingen af de
tilstedeværende som har prøvet kurset. Det blev besluttet at skolerne beder en censor hver om at prøve
systemet af og give en evaluering til censorformandsskabet på det næste møde den 15. januar.
DSKD spørger en designcensor
Arkitektskolen Aarhus spørger en arkitektcensor og
KADK spørger en konservatorcensor
De tre testere aflønnes hver med 4 censortimer for opgaven.
I udkastet til mail til censorerne skal det tydeliggøres at det er et generelt censorkursus, og at det er
frivilligt at deltage.
De tre testere får en mail direkte fra skolerne

Ad 5. Klager over censorer
Der skal laves en procedure for behandling af klager over censorer. Marianne og Christian har været i
dialog og har sendt en forespørgsel til styrelsen, der forventes svar efter den 7. oktober.
Det blev diskuteret hvilke sanktionsmuligheder censorformandsskabet har. Der var enighed om at det
bør være muligt at formandsskabet kan indstille en censor til afbeskikkelse i styrelsen.
Ad 6. Censordialogmøde
Det blev besluttet at rykke næste censordialogmøde til onsdag den 18. marts kl 16-18. Mødet finder sted
på Arkitektskolen Aarhus.
Censorformandsskabet mødes kl 14:30 samme dag.

Ad 7. Harmonisering af censornormer
Da KADK har mange eksamensformer og uddannelser har det været praktisk at udarbejde et dokument
med normer for censorhonorering for de enkelte eksaminer.
Der er enig om at normerne bør være de samme på institutionerne hvis eksamen er ens og at f. eks
honorarstørrelsen ved skriftlige opgaver skal fastsættes ud fra fælles princippet.
Man enedes om at arbejde videre med en fælles normer – med udgangspunkt i KADKs dokument.
Ad 8. Næste møde
Næste møde finder sted på KADK den 15. januar kl 11-14. De tre censorer som skal teste onlinecensorkurset deltager.
Ad 7. Eventuelt

Anne Louise Bang har fået nyt job fra 1. november.
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