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Vejledning til eksamensudligning 01-09-13------31-08-14 
 

Vejledningen nedenfor tager udgangspunkt i den vejledning som du finder i hjælpen i ludusweb ( under 
censorbankudligning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home > Censorbankudligning > Censorbankudligning 

Censorbankudligning 
Adganghvis du er administrativ medarbejder 

  

Via dette menupunkt kan skolen trække data ud, der skal indgå i Gymnasiefællesskabets indberetningsskema for censorudgifter for 
almene gymnasiale uddannelser dvs. STX og HF niveau. 
  
På Gymnasiefællesskabets hjemmeside kan du læse om principperne for udligning af skolernes censorudgifter og finde link til 
omkostninger, der kan medtages i ordningen:  

o Udvekslet skriftligt censorarbejde, herunder timer til skriftlig censur, SSO og SRP jfr. de til enhver tid udmeldte rettenormer for 
skriftlig censur for STX og HF, til den fastsatte takst 

o Udvekslet mundtligt censorarbejde, herunder den faktiske eksaminationstid til en fastsat takst jfr. STX-bekendtgørelsen 
o Indberetningsskemaet. 

  
Censorudligningsperioden går fra 1. september til 31. august. Udvekslet censur efter 1. september skal medtages i den efterfølgende 
udligningsperiode.  
  
I udligningen indgår: 

o Udgående skriftlig censur antal timer 
o Indgående skriftlig censur antal timer 
o Udgående mundtlig censur antal timer. (Kun eksaminationstiden indgår i udvekslingen) 
o Indgående mundtlig censur antal timer. (Kun eksaminationstiden indgår i udvekslingen) 
o Rejsetid for udgående censur antal timer 
o Rejseomkostninger udgående/leveret censur kr-øre 
o Udgående leveret censurbeløb i alt (time x fastsat timetakst) 

  
  
  

Anvendelse af menupunktet Censorbankudligning. 
  
Ved valg af menupunktet Censorbank udligning åbnes en blank side. Klik på kalenderikonet    for at vælge fra og til dato og dernæst 

på    for at få vist en oversigt over censuroplysninger. 
  
Oversigten er delt op på indgående censur efterfulgt af udgående censur, og inden for hvert område er prøveformerne samlet efter 
termin. 
  
Udtrækket kan eksporteres til Excel, hvor du selv skal indarbejde formler for at nå frem til de summer, som skal angives i 
indberetningsskemaet til Gymnasiefællesskabet. 
  
Vær opmærksom på, at censorbankudligningsoversigten henter mundtlig eksaminationstid og skriftlig censortid pr opgave fra den lokale 
fagkode i LUDUS: Koder >> Fagkoder >> Lokale fagkoder. Værdien i kolonnen Minutter/kursist vil være 0, såfremt koderne ikke er 
opdaterede med tider. 

Kommenterede [FNS1]: Skal medtages 
Og derfor er det logisk at have en kolonne til det i regnearket( se 
senere) 

Kommenterede [FNS2]: Det vil sige fra den 01-0913 til den 31-
08-14 

http://csc.scandihealth.dk/A_ludus/LUDUS%20Web%20hj%C3%A6lp/Indledning.htm
http://csc.scandihealth.dk/A_ludus/LUDUS%20Web%20hj%C3%A6lp/Censorbankudligning.htm
javascript:TextPopup(this)
http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/index.php/censorbank
http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/index.php/censorbank
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NB: Transporttiden hentes fra censoropgaver i ludus( hvis transporttiden er indtastet) ellers kan du indtaste dem i regnearket 

efterfølgende 
  
  
Indgående mundtlig og skriftlig censur  
Censor udefra på AGYM/EGYM-eksamener, der er afholdt inden for den valgte periode. 

o De flerfaglige prøver har kædenr, og antal kursister hentes fra kæden. Skriftlig censurtid og mundtlig eksaminationstid hentes 
fra fagkoden. 

o Eksamination for mundtlig eksamen hentes fra eksamensmodulets afviklingsoplysninger / fagkoden. Antal kursister til 
mundtlig eksamen hentes fra eksamensmodulet fra fanen Karakterer. De kursister, som har en karakter fra karakterskalaen, 
medtælles, og de kursister, som har karakteren BO, S og IM, er ikke medtællende. Antal kursister kan være 0, hvis der endnu 
ikke er givet en karakter eller såfremt de indtastede karakter udelukkende er S, IM eller BO. 

o NB Det er kun den teoretiske prøvetid der hentes( i idræt og en lang række andre fag er der både en praktisk og teoretisk 
prøve men det er kun den teoretiske prøve der medtages 

o Derfor er du nødt til selv at taste den samlede eksaminationstid ind ( er du i tvivl så findes oplysningerne på ministeriets 
hhjemmeside) 

o http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag 
o Nedenfor har jeg nævnt de fag vi har hvor der både er en praktisk og teoretisk prøve 
o Idræt B er på samlet 45 minutter pr. eksaminand 
o Musik B er på samlet 32 minutter pr. eksaminand  
o Musik C er på samlet 25 minutter pr. eksaminand 
o Mediefag C er på samlet 40 minutter pr. eksaminand 
o Drama C er på samlet 30 minutter pr. eksaminand 
o Dans C er på samlet 24 minutter pr. eksaminand 
o Fysik og Kemi B og A har hver to prøveformer, enten 30 minutter eller 
o Fysik B er på samlet 33 minutter pr. eksaminand 
o Fysik A er på samlet 36 minutter pr. eksaminand 
o Kemi B er på samlet 38 minutter pr. eksaminand 
o Kemi A er på samlet 35 minutter pr. eksaminand 

 

o Der dannes 2 rækker pr. skriftlig eksamensmodul, én med 1. Censor og én med 2. Censor. Skriftlig censortid hentes fra 
fagkoden, og antal kursister til skriftlig eksamen hentes fra eksamensmodulet, fanen karakterer. 

  
  
Udgående mundtlig og skriftlig censur  
Lærer fra skolen udfører mundtlig censur ved AGYM/EGYM-eksamen på anden skole inden for den valgte periode. 
Data hentes fra Lærer-vinduet >> Censoropgaver 

o Der dannes en række pr udgående skriftlige eksamen med antal kursister. Skriftlig censortid hentes fra fagkoden. 
o NB udgående skriftlig censur kan kun trækkes fra sygeeksamen 13, vintereksamen, SSO , 
o MEN ikke fra sommereksamen, her skal du selv sætte den udgående skriftlige censur ind 
o Der dannes en række for den udgående mundtlige eksamen pr eksamensdag. Antal kursister vil typisk kun være registreret 

på en af eksamensdagene. Eksaminationstid tages fra fagkoden på lokalfaget, og antal kursister og transporttid fra vinduet 
Lærer >> Censoropgaver. 

o Antal kursister kan være 0, hvis der endnu ikke er givet en karakter 
o  NB Det er kun den teoretiske prøvetid der hentes( i idræt og en lang række andre fag er der både en praktisk og teoretisk 

prøve men det er kun den teoretiske prøve der medtages 
o Derfor er du nødt til selv at taste den samlede eksaminationstid ind ( er du i tvivl så findes oplysningerne på ministeriets 

hhjemmeside) 
o http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag 
o  
o De flerfaglige prøver: Antallet af kursister er 1 for de XPRS indlæste prøver, og normen er implementeret i systemet. For de 

skriftlige flerfaglige prøver er normen 120 minutter, og for de mundtlige flerfaglige prøver er normen 30 minutter pr kursist. 

 

  
  

Kommenterede [FNS3]: NB censorbanken har vedtaget at 
kursister ,der har stået på karakterlisten 48 timer før eksamen 
medtælles 
Det betyder, at I er nødt til at gennemgå karakterlisterne og tælle 
IM, S eller BO med i antal kursister. 

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag
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Når vi har hentet data ned i et regneark 

Deler vi data op i henholdvis: vintereksamen, SSO, sommereksamen og sygeeksamen 

Desuden opdeler vi data i mundtlig og skriftlig 

Indsætter kolonne med samlet eksaminationstid 

Derefter taster vi transporttid( det kan tastes allerede under censoropgaver)  

Louise indtaster bilagsnr 

 Overnatning, kørsel kr, timedagpenge, øvrige udgifter, og samlede udgifter i alt 

Kommenterede [FNS4]: Vi deler data op i vinter sommer etc 
fordi det er nemmere at bevare overblikket og se at udtrækket er 
rigtigt 

Kommenterede [FNS5]: Det er ikke nødvendigt at opdele 
udgifterne, men vi gør det i forhold til de bilag vi får fra  lærerne. 
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Det hele opbevares sammen med bilagene i et ringbind, således at det er nemt at kontrollere data 
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