Censornormer pædagoguddannelsen
Time- og dagpenge
På censorrejser, der er forbundet med overnatning, udbetales time- og dagpenge. Der skal
angives fradrag for kost på censorafregningsblanketten.

Overnatning
Hvis censor medvirker ved prøver i mere end 1 dag og har mere end to timers kørsel med
offentlige transportmidler fra hjem til lokation ved prøvens starttidspunkt, betaler Absalon
udgiften til overnatningen. Censor bestiller selv overnatning, som skal ske direkte til hotellet
via telefon eller hjemmeside (ikke fx Booking.dk). Ved bestilling gøres opmærksom på
statsaftale med hotelkæderne Comwell og Scandic.
Der dækkes udgift til et standard enkeltværelse med morgenmad.
Oplys EAN nr. ved bestilling: 5798000554504, hvis det ønskes, at Absalon betaler for
overnatningen direkte. Husk at få sat studiesekretærens navn og angivelse af lokation på
regningen.
Lægger censor selv ud for overnatningen, vedlægges censorafregningsblanketten kvittering
for overnatning.

Normangivelser
Normer for ekstern bedømmelse ved pædagoguddannelsen (censornormer) er udarbejdet af
Rektorkollegiets uddannelsespolitiske udvalg (UPU) som fremgår af Indstilling Nyt
Normkatalog 06.07.2017.

Prøve: Specialiseringens kompetenceområde 1 (SK1)
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i skriftligt produkt. Gruppen består af 2-4
studerende.
I henhold til den nationale del af studieordningen kan denne prøve – og det fremgår af det
enkelte professionshøjskoles studieordning – indeholde andre produkttyper, eksempelvis
film, billedmateriale og lyd.
Der er ingen tidsangivelse eller omfang heraf, hvorfor læsning af ’andre produkter’ er
inkluderet i de samlede tidsforbrug. Der honoreres for:
 Tid til læsning af skriftligt produkt inklusive ’andre produkter’ som udgangspunkt
for mundtlig prøve
 Tid til mundtlig prøve inklusive votering.
Samlet tidsforbrug i minutter pr. gruppe
Gruppestørrelse
Samlet tidsforbrug pr. gruppe
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Prøve: Specialiseringens kompetenceområde 2 (SK2)
Skriftlig gruppeprøve i grupper på 2-4 studerende. Der honoreres for tid til læsning af
skriftligt produkt til bedømmelse (uden mundtlig prøve) inklusive upload af bedømmelse.
Samlet tidsforbrug i minutter pr. gruppe
Gruppestørrelse
Samlet tidsforbrug pr. gruppe

2

3

4
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76
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Prøve: Valgfrit område
Mundtlig gruppeprøve for 2-4 studerende kombineret med synopsis (max 3 sider +
litteraturliste) og produkt. Produktet kan opbygges af flere dele fx observationer/video/
lydfiler, materialer fx sange, danse, tekster, artefakter og flygtige produkter fx optræden
eller gennemførelse af en aktivitet.
Der honoreres for:



Tid til læsning af skriftligt produkt (og eventuelle andre dokumentationsformer)
Tid til mundtlig prøve inklusive votering.

Samlet tidsforbrug pr. studerende i minutter
Gruppestørrelse
Samlet tidsforbrug pr. gruppe

Prøve:
Specialiseringens kompetenceområde 4 (SK4, 3. praktik)
Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio, der indeholder både skriftligt
produkt, maks. 24.000 anslag, og en eller flere produkttyper, ekempelvis film,
billedmateriale og lyd, der samlet tager maks.10 minutter at gennemse.
Der honoreres for:



Tid til læsning af skriftligt produkt og af ’andre produkter’ som udgangspunkt for
mundtlig prøve
Tid til mundtlig prøve inklusive votering.

Samlet tidsforbrug i minutter pr. studerende
Pr. studerende

Prøve: Bachelorprojekt
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78

4

Mundtlig prøve (individuel eller i gruppe) med udgangspunkt i skriftligt produkt. Der
honoreres for:
 Tid til læsning af skriftligt produkt


Tid til mundtlig prøve inklusive votering.

Samlet tidsforbrug pr. studerende i minutter
Antal studerende
Samlet tidsforbrug
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