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CENSORVEDERLAG i ny LU (2013 BEK) 
Læreruddannelsens ledernetværk, LLN, havde i efteråret 2013 udarbejdet 2 forskellige opgørelsesmetoder 

for beregning af censorvederlag. 

I foråret 2014 har LLN været i dialog med Dansk Magisterforening om opgørelsesmetoderne. På baggrund 

af dialogen er udarbejdet nedenstående 2 reviderede opgørelsesmetoder.   

Metode 1: Gælder for censorer, der betales personligt for alle udgifter i forbindelse med 

censuropgaven. 

Metode 2: Gælder for censorer, der købes af ansættelsesstedet. Censorstedet udregner samlede 

udgifter for opgaven og betaler ansættelsesstedet. Ansættelsesstedet bestemmer, hvordan opgaven 

indregnes i tjenestetiden for censor. Ansættelsesstedet refunderer censor udgifterne i forbindelse med 

opgaven (overnatning, kørsel, time- og dagpenge mv.) 

Censorer, som er ansat på en professionshøjskole, skal aftale med nærmeste leder, om de kan påtage sig 
censur, og om metode 1 eller metode 2 skal være gældende.   

 

 Metode 1 (Censor betales direkte) 

Censorvederlag udbetales i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001. 

Sats B benyttes (347,34 kr. pr. 1.4.2014). Beregning af antallet af censortimer (1 time = 60 min.) foregår på 

grundlag af antal eksaminander og oversigt over minuttal for den enkelte eksamination og bedømmelse af 

skriftlige arbejder (se nedenfor). 

Censor afregnes således: 

 1 time til at sætte sig ind i grundlaget for prøven (bekendtgørelse, studieordning m.v.). Denne time 

ydes kun til censorer, der ikke har ansættelse i læreruddannelsen (eksterne censorer). 

 ½ time til med eksaminator at afklare de praktiske forhold omkring prøven. Denne ½ time gives en 

gang pr. censuropgave og placeres umiddelbart før den første prøve på den første prøvedag. 

 Et antal timer beregnet ud fra antallet af gennemførte bedømmelser og eksaminationer (hertil 

regnes også en planlagt eksamen, hvor den studerende er udeblevet, har afbrudt eller meldt fra 

senere end dagen før eksamen). Antallet af timer beregnes ud fra a) og b) i nedenstående oversigt. 

 Rejseudgifter refunderes efter statens rejsecirkulære. Med mindre andet aftales, skal censor 

benytte billigste rejseform. Der betales ikke for rejsetid. 

 Time- og dagpenge og refusion af udgifter til overnatning ydes efter statens regler.  

 Feriepenge (12,5 %) udbetales automatisk næste kalenderår. 

Der afregnes som minimum for 3 censurtimer.  

Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom). 



 
Inkluderet i afregningen er alle udgifter i forbindelse med prøven. Der kan således ikke fremsendes særskilt 

regning for fx forudgående eller efterfølgende censormøder, telefonsamtaler, rejsetid, pauser mv.  

Prøvestedet udarbejder en blanket til afregning af censorvederlag efter metode 1. Denne udfyldes, 

underskrives og afleveres på læreruddannelsens kontor sammen med karakterlisten efter endt censur. 

Vederlag indsættes på censors Nemkonto, og lønseddel tilgår censor via E-boks. Trækprocent tages fra 

bikort som rekvireres elektronisk. 

 

Metode 2 (Censor købes af censors ansættelsessted) 
Bemærk: Det er censors ansættelsessted, der både bestemmer hvordan censuropgaven indregnes i censors 

tjenestetid og refunderer censors udgifter til rejse, overnatning mv. Det er derfor uden betydning for 

censurstedet hvilket transportmiddel censor benytter eller hvor censor overnatter, dette er alene et 

aftaleforhold mellem censor og censors ansættelsessted. 

Metode 2 er derfor en standardiseret beregningsmetode for afregningen mellem censorsted og censors 

ansættelsessted. Metode 2 er tilrettelagt så administrationen på censurstedet kan beregne afregningen 

uden at involvere censor. 

Ansættelsesstedet afregnes således   

 Antallet af bedømmelsestimer (se skema nedenfor) til skriftlige opgaver gange sats B benyttes 

(347,34 kr. pr. 1.4.2014). 

 Antallet af eksaminationstimer (se skema nedenfor)  gange sats B tillagt 50 % i 

administrationsbidrag. Ved aflysning gælder samme regler som i metode 1. 

 Tid til transport efter www.krak.dk i timer mellem censursted og ansættelsessted gange sats B. 

 Udgifter til transport efter www.krak.dk i km mellem censursted og ansættelsessted gange statens 

høje takst for kørsel i egen bil. Tillagt eventuelle bro- og færgeudgifter for almindelig personbil. 

 Udgifter til overnatning på 3 gange sats B pr. nat. Det er censurstedet, der på baggrund af 

transporttid og eksaminationstid afgør hvor mange overnatninger censuropgaven udløser . 

 Udgifter til dækning af time- og dagpenge på sats B gange antallet af påbegyndte censurdøgn.  

 

Der afregnes som minimum for 3 timer. 

Det samlede beløb beregnet efter ovenstående overføres til censors ansættelsessted. 

Censor og eksaminator mødes ½ time før første eksamination på første eksaminationsdag for at aftale de 

praktiske forhold omkring prøven. 

http://www.krak.dk/
http://www.krak.dk/


 
 

 

 

 

a) Minuttal for skriftlige arbejdsresultater, der indgår i bedømmelsen 

LLN har fastlagt følgende normer for bedømmelse af skriftlige arbejdsresultater og eksaminationstider ved 

gruppeprøver:  

 

 

b) Minuttal for mundtlig eksamen 

Minuttal er lig eksaminationstiden, som den fremgår af studieordningen. Hvis prøven afvikles som 

gruppeprøve, gælder de tilpassede eksaminationstider (se også studieordningen) som minuttal 

 

Eksempel på brug af metode 1 

Læreruddannelsen i Silkeborg hyrer Bodil fra læreruddannelsen i Aalborg til at censurere 21 studerende (9 

grupper med 2 studerende og 3 individuelle) i deres professionsbacheloropgaver i dansk. Bodil har selv sagt 

ja til opgaven; men Bodils studieleder vil ikke give Bodil lov til at få opgaven indregnet. Derfor skal Bodil 

betales direkte efter metode 1. 

Læreruddannelsen i Silkeborg betaler Bodil (Læreruddannelsen i Aalborg får ikke en krone): 

 0 timer til at sætte sig ind i grundlaget. Hun er jo ansat i læreruddannelsen i Aalborg 

1 2 3 4 1 2 3 4

15 25 35 45 30 50 65 75

30 40 50 60 45 75 95 115

60 100 45 75

Beregning af tidsforbrug i minutter
Skriftlig prøve, 

synopsis el. lign

Normalsider 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

10 30 40 50 60 45 75 95 115 75 58 48 44

5 15 25 35 45 30 50 65 75 45 38 33 30

10 30 40 50 60 45 75 95 115 75 58 48 44

ikke angivet 30 40 50 60 30 50 65 75 60 45 38 34

10 30 40 50 60 30 50 65 75 60 45 38 34

10 30 40 50 60 30 50 65 75 60 45 38 34

5 15 25 35 45 45 75 95 115 60 50 43 40

5 15 25 35 45 60 75 130 150 75 50 55 49

5 15 25 35 45 30 50 65 75 45 38 33 30

 

Minutter 3-timers gruppeprøve 3 4 5 6

Ikke angivet 30 180 90 75 66 60

Skriftlig prøve, 

synopsis el. lign

Norm 

for at 

rette i 

Normalsider Minutter 1 2 1 2

25-35 60 100 45 75 105 88

Undervisningsfagene matematik, 1.-6. klassetrin, og matematik, 4.-10. klassetrin

Professionsbachelorprojektet

Undervisningsfagene biologi, fysik/kemi, geografi og natur/teknik

Undervisningsfagene billedkunst, hjemkundskab, idræt og musik

Praktik

Almen dannelse, kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab

Undervisningsfagene dansk, 1.-6. klassetrin, og dansk, 4.-10. klassetrin

Undervisningsfaget engelsk

Undervisningsfagene fransk og tysk

Undervisningsfagene historie, kristendomskundskab/religion og samfundsfag

Fag

Pædagogik og lærerfaglighed

Bedømmelsestid skriftlige 

arbejder v. antal studerende

Eksaminationstid i minutter 

ved gruppeprøver v. antal 

studerende

Art af skriftlige arbejder

Bedømmelsestid skriftlige 

arbejder v. antal studerende

Skriftlige arbejder på maks. 5 normalsider

Alle andre skriftlige arbejder bortset fra professionsbachelorprojektet

Professionsbachelorprojektet

Samlet mundtlig 

eksaminationstid v. antal 

studerende

Gennemsnitlig tidsforbrug 

pr. studerende ved antal 

studerende

Gennemsnitlig tidsforbrug 

pr. studerende ved antal 

studerende

Gennemsnitlig tidsforbrug 

pr. studerende ved antal 

studerende

Samlet mundtlig 

eksaminationstid v. antal 

studerende



 
 ½ time til sammen med eksaminator at aftale de praktiske forhold 

 (9*100 + 3*60)min = 18 timer til bedømmelse af de 13 projekter og (9*75 +3*45)min = 13½ time 

ved bordet 

 Rejseudgifter aftalt mellem Bodil og Silkeborg 

 Time- og dagpenge og hoteludgifter fordi det mellem Bodil og Silkeborg aftales at Bodil skal 

overnatte en enkelt nat i Silkeborg 

 Feriepenge 

I alt betales til Bodil: (½+18+13½)*347,34 = 11.114,88 kr. + rejseudgifter + time- og dagpenge + 

hoteludgifter  +1.389,36 (feriepenge) 

Det er Bodil og læreruddannelsen i Silkeborg, der aftaler rejse- og overnatningsbetingelser 

Eksempel på brug af metode 2  

Læreruddannelsen i Silkeborg hyrer Bodil fra læreruddannelsen i Aalborg til at censurere 21 studerende (9 

grupper med 2 studerende og 3 individuelle) i deres professionsbacheloropgaver i dansk. Bodil har sagt ja 

til opgaven efter at Bodils studieleder i Aalborg har givet hende besked på at søge mest mulig censur (for at 

få årsnormen fyldt op).  

Læreruddannelsen i Silkeborg betaler Læreruddannelsen i Aalborg (Bodil får ikke en krone af 

læreruddannelsen i Silkeborg): 

 18 timer til bedømmelse 

 13½ + 50% = 20 ¼ timer til eksamination inkl. administrationsbidrag 

 2*1½ = 3 timer til transport (ifølge Krak tager det 1½ time at køre fra Læreruddannelsen i Aalborg 

til læreruddannelsen i Silkeborg) 

 2*116km*3,73 kr./km = 865,36 kr. til transportudgifter 

 3  * sats B til at betale for overnatning 

 2 * sats B til at dække time- og dagpenge 

I alt betales til læreruddannelsen i Aalborg: (18+20 ¼ + 3 + 3 + 2) * 347,34 + 865,36 kr. = 16.929,84 kr. 

Det er Bodil og læreruddannelsen i Aalborg, der aftaler rejse- og overnatningsbetingelser  


