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Kommunikation med censor i forbindelse med mundtlig eksamen 
I den nuværende eksamensbekendtgørelse lægges en del områder, som tidligere var centralt 
regelsatte, ud til lokal administration. Vi har i den anledning besluttet følgende: 
  
De endelige undervisningsbeskrivelser i afsluttende fag skal være tilgængelige i Lectio før 
offentliggørelse af eksamensplanen. Vores frist er i forbindelse med vintereksamen er dog d. 13. 
december 2019, da undervisningen fortsætter helt frem til eksamen.  
I foråret er fristen i forbindelse med sommereksamen mandag den 1. juni 2020.  
For fag, der ikke afsluttes dette skoleår, skal undervisningsbeskrivelserne være tilgængelige i 
Lectio senest søndag den 14. juni 2020. 
  
Om spørgsmålene/opgaverne: 
Ved eksamener med kendte spørgsmål, skal spørgsmålene for de hold, som skal til eksamen, lægges 
på hjemmesiden hurtigst muligt efter eksamensplanen er offentliggjort. 
  
For andre eksamener end disse gælder: 
Eksaminator skal sørge for, at censor modtager spørgsmål/opgaver med tilhørende bilagsmateriale 
senest 5 hverdage før prøvedagen. Hvis ikke andet er aftalt mellem censor og eksamensskolen, 
sendes eksamensspørgsmålene til censors arbejdsadresse. 
  
Eleverne må hverken gøres bekendt med temaet for de enkelte spørgsmål, spørgsmålenes ordlyd 
eller med antallet af spørgsmål i de enkelte dele af eksamensopgivelserne/ 
undervisningsbeskrivelsen eller i eksamensopgivelserne/undervisningsbeskrivelsen som helhed. 
  
Eksamensspørgsmålene skal – uanset antallet af eksaminander – alsidigt dække det i 
undervisningsbeskrivelsen/studieplanen beskrevne. Dette gælder også for selvstuderende og for 
elever på særlige vilkår. 
  
Normalt er antallet af forskellige eksamensspørgsmål mindst lig med antallet af eksaminander plus 
3 (for at også den sidste eksaminand kan have mindst 4 at vælge mellem eksamensbekendtgørelse. 
  
Ved prøvens begyndelse på førstedagen for det enkelte hold skal alle eksamensspørgsmålene være 
fremlagt, og der må ikke tilføjes spørgsmål eller lægges spørgsmål tilbage under prøven. Hvis der er 
mange eksaminander til en prøve, kan det i visse fag være nødvendigt at anvende enkelte af 
spørgsmålene flere gange (at skrive det samme spørgsmål på flere sedler). 
  
Om forlægget til eksamen, herunder ulæst tekst og andre ukendte bilag 
I tilfælde hvor censor skal godkende eller være gjort bekendt med dele af eksaminationsgrundlaget 
(f.eks. ulæste tekster), skal censor være oplyst om de valgte tekster senest 7 dage før prøven. Se i 
øvrigt eksamensbekendtgørelsen og fagenes læreplaner. 
  
• Fagenes læreplaner og vejledninger  
• Om censors rolle se eksamensbekendtgørelse 
• Om bedømmelsen se eksamensbekendtgørelse. 
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