
Til De Almene Gymnasieskoler STX, HF og VUC 
 
Censorbanken udsender hermed et elektronisk indberetningsskema, som skal udfyldes og sendes retur til 
censorbankens mail, censorbank@GFadm.dk, senest den 16. september 2020. 
 
Den sidste kolonne beregner en foreløbig afregning i forhold til de beregnede satser fra sidste år. Bemærk 
venligst, at denne beregning kun er vejledende og vil ændre sig, når de endelige satser foreligger. 
 
Ordningen omfatter mundtlig og skriftlig censur på alle 3 årgange på STX, HF og VUC (elever på almene 
gymnasiale uddannelser). Der henvises til vedhæftede, opdaterede principper. 
 
Taksten for udgående censur udgør i dette skoleår 361,- kr. pr. skriftlig time og 722 kr. pr. mundtlig time. 
Taksten dækker alle omkostninger til løn, pension, særlig feriegodtgørelse, AES, AUB, ATP og fleksjobpulje. 
 
Optagelsesprøverne skal medtages sammen med øvrig udgående, skriftlige censur med en rettenorm på 4 
opgaver i timen. 
 
Vær opmærksom på, at SRP fremover udelukkende skal udlignes under mundtlig censur med afsæt i et tids-
forbrug på 75 minutter (se vedhæftede, opdaterede principper). 
 
I dette års indberetning er der endvidere, grundet corona-situationen, en mulighed for en nedskrivning af 
jeres indgående censur for elever på særlige vilkår. Hvis en ekstern censor udebliver fra en eksamen for ele-
ver på særlige vilkår, og en intern lærer overtager opgaven, kan I nedskrive jeres indgående censur med det 
antal timer, I selv har stillet til rådighed. I skal markere/anføre de eksaminer, der danner grundlag for ned-
skrivningen, i indberetningen. 
 
Censorbanken beder alle skoler om at udfylde og returnere det vedhæftede tjekark sammen med indberet-
ningsskemaet. 
 
Vær opmærksom på, at tjekarket både skal underskrives af en ledelsesrepræsentant og en medarbejderre-
præsentant. Dette for, i videst muligt omfang, at undgå fejl og for at hjælpe skolen med at få udfyldt alle 
felter i indberetningsskemaet korrekt. 
 
På hjemmesiden findes en liste over de skoler, der er med i ordningen. I kan søge i dokumentet ved hjælp 
af Ctrl + F. Husk at søge både på institutions nr. og navn, når I søger efter en skole. 
 
En række af de skoler, der er med i udligningsordningen, er en del af en større skole/campus. Disse skoler 
har typisk også HHX/HTX/EUD uddannelser tilknyttet. Når I indberetter jeres timer til Censorbanken, skal I 
sikre jer, at der kun indberettes timer for censur til/fra STX/HF uddannelser. 
 
Hvis I har udvekslet censur med en skole/afdeling, der ikke er med i censorudligningen, skal I selv afregne 
den udvekslede censur. Se evt. under vejledninger på hjemmesiden. 
 

Omkostninger til merrejsetid kan medtages i ordningen og beregnes med taksten 361,- kr. pr. time. Ved 
merrejsetid forstås medgået rejsetid til mundtlig censur minus sædvanlig transporttid til egen skole. 
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Som dokumentation for udført censur opfordrer vi venligst til, at I, i stedet for at bruge karakterlister, 
fremover bruger enten ministeriets skabelon (vedhæftet denne mail) eller Lectios tilsvarende blanket: 
https://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/images/censorbank/dokumentation-for-mundtlig-censur-
v2.pdf  
 
I kan se yderligere relevant information, FAQ og vejledninger om Censorbanken mv. på vores hjemmeside: 
www.gymnasiefaellesskabet.dk/censorbank 
 
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Censorbanken på vores mail: 
censorbank@GFadm.dk 
 
Vi holder sommerferie i Censorbanken i perioden 13. juli – 02. august 2020. 
 
Rigtig god sommer. 
 
 

 
  
Med venlig hilsen 
  
Censorbanken 

Helle Overgaard Wimmelmann 
Administrativmedarbejder 
Telefon: 4633 2058 
  
Gymnasiefællesskabet 
Skolegade 3 
4000 Roskilde 
http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/censorbank  
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