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1. Velkomst 

HS byder velkommen. 
 

2. Bemærkninger til dagsorden 
Punkt 3 og 4 byttes rundt, så der lægges ud med formandskabets fremtid. 
 

3. Formandskabets fremtid og tiden efter den 1. april 
HS har til SDU indsendt forslag til årligt timeantal for formandskabet i den 
nye beskikkelsesperiode: 280.  
 
Formandskabet enes om at indstille et formandskab på i alt 5 personer 
inkl. formand med 104 timer til formanden og de resterende timer til for-
deling mellem de 4 næstformænd, dvs 44 timer hver, svarende til en 12% 
nedgang og 13% for formanden.   
 
Lars Iversen og Edith Montgomery meddeler, at de ønsker at trække sig. 
Henri Goldstein har pr. mail til HS oplyst, at han kun stiller sig til rådighed, 
såfremt der ikke bliver kampvalg.  
 
Formandskabet ønsker, at give nye kræfter mulighed for at komme til og 
aftaler derfor telefonisk med Maja Bertram (nuværende suppleant) at ind-
stille hende til medlem af formandskabet. 
 
Forslag til nyt formandskab bliver således: Maja Bertram, Bent Greve, 
Mads Hermansen, Michael Nielsen og Henrik Sælan. 

Referat 
Emne: Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og 

relaterede uddannelser 
Dato og tidspunkt: 20. februar 2018 
Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1455 Kø-

benhavn K 
Deltagere: Henrik Sælan, Lars Iversen, Edith Montgomery, Mads Her-

mansen, Michael Nielsen, Bent Greve 
Afbud fra: Henri Goldstein 
Referent: Janne Krogh 
  



 

 Side 2 

 
Kandidaterne opstilles sideordnet og vil efter valget konstituere sig med 
formand og næstformænd.  
 
Tidsplan for beskikkelse og valg til formandskab: 
22. februar: studieledere har frist for indgivelse af kommentarer til listen 
over indstillede censorer. 
26. februar: via Censor-IT udsendes afgørelse om beskikkelse til ansø-
gerne samt velkomstbrev til de beskikkede censorer. 
28. februar: der udsendes information om valg til formandskab. 
14. marts: frist for at melde sig som kandidat til formandskabet. 
19. marts: ved flere interesserede kandidater sættes valg i gang.   
9. april: valgperiode slutter kl. 12.00. Herefter sendes information om det 
nye formandskab til Styrelsen for Videregående Uddannelser. 
13. april: møde i København, hvor det nye formandskab konstituerer sig. 
28. maj: møde for det nye censorkorps på SDU i Odense kl. 15-18 med 
bl.a. præsentation af Censor-IT. 
 

4. Sager 
HS har modtaget en klage fra en censor omhandlende en eksaminators 
håndtering af et kandidatspeciale på SDU. Eksaminator er blevet forelagt 
sagen, har indsendt sine kommentarer og har beklaget. Formandskabet 
foretager sig ikke yderligere.  

Formandskabet er blevet orienteret om en eksamensklage fra en stude-
rende på RUC omhandlende bl.a. mangelfulde målbeskrivelser. Bent 
Greve har haft en dialog med uddannelsen og formandskabet foretager 
sig ikke yderligere i denne omgang. 

5. Evt.  
Censorkorpset for rehabilitering: JK oplyser, at der er indsendt en faglig 
begrundelse for anmodning om sammenlægning til Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser. Vi afventer nu styrelsens afgørelse. 
 
Formandskabet ønsker, at eksaminatorer fremover skal modtage en mail 
fra Censor-IT med tilbud om at udfylde eksaminatorrapport. JK tager det 
videre til Censor-IT. 
 
Der skal lægges en oversigt over censorer og deres fagområder på hjem-
mesiden. 
 



 

 Side 3 

HS fortæller om censorformændenes møde med Styrelsen for Videregå-
ende Uddannelser i december: hovedemnerne var overvejelser om en 
ændring af karaktersystemet samt styrelsens planer om et online kursus 
for censorer.  
 

6. Næste møde 
Den 13. april afholdes møde i København for det nye formandskab. 
Den 28. maj kl. 15-18 afholdes fælles møde for hele korpset på SDU i 
Odense. 


