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XPRS, censorallokeringer 
Sidst opdateret 30-10-2013/version 1.3/UNI•C/Gitte Schmidt og Sonja 

Petersen 

Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksa-

mensadministration under XPRS. Du kan finde den generelle vejledning 

på AdmSys, i dokumentmappen Eksamen/XPRS. Fra den generelle vej-

ledning kan du få overblik over de øvrige vejledninger og linke direkte til 

dem. 

Udmelding af censorallokeringer 
Når alle skolernes prøveplaner er indberettet foretager XPRS en større 

planlægningsopgave, som resulterer i en allokering/tildeling af censorer 

til de indmeldte prøvehold. 

Denne allokering udmeldes til skolerne. Oplysningerne indlæses automa-

tisk af batchjobbet C174 Indlæsning af censorallokeringer, når de er hen-

tet af batchjobbet C176 XPRS afhentning af udmeldinger.  

Udmeldingen af censorallokeringer viser, hvilke censorer der er knyttet 

til de enkelte eksamensbegivenheder, og hvilken skole vedkommende 

kommer fra. 

Desuden indeholder allokeringerne oplysninger om, hvilket fag det er 

censoren ’dækker’ i forbindelse med underfag samt censorroller (1. eller 

2. censor) i forbindelse med skriftlige eksaminer. 

Når der kommer censorer til eksamensbegivenhederne sker der følgende: 

 De allokerede censorer bliver oprettet som lokale censorer, og de-

res XPRS-kompetencer vil fremgå af vinduet A001b XPRS-

kompetencer for lokal censor (vinduet kan kun åbnes fra A001 

Lokale censorer). 

På vinduet A001a Kontakter bør der være oplysninger om censors 

arbejds-email. 
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 De lokale censorer knyttes til de respektive eksamensbegivenhe-

der, og vil fremgå af vinduet A658 Eksamensbegivenheder.  

 

 

 

I forbindelse med skolens lærere, som skal fungere som censorer på an-

dre skoler sker følgende: 

Der oprettes en eksamensbegivenhed på anden skole, og læreren 

knyttes til denne med skemarollen C. Bemærk at det gælder både for 

mundtlige og skriftlige eksaminer. Oplysning om, hvornår eksamens-

begivenheden må offentliggøres, hentes fra den prøvekalender, XPRS 

har udmeldt. 

Desuden knyttes der eksamensdage til eksamensbegivenheden. Hvis 

begivenheden går over flere eksamensdage, vil sluttiden kun være 



 

3 

angivet på den sidste eksamensdag og starttiden tilsvarende kun være 

angivet for den første eksamensdag. 

Begivenhederne kan herefter ses på vinduet A504 Eksamensbegiven-

hed på anden skole. 

 

I forbindelse med offentliggørelse af eksamensbegivenhederne vil der 

ikke blive dannet skemabegivenheder for skriftlige eksaminer og til-

svarende vil der ved kontrol af skemasammenfald (batchjob A794 Ek-

samenssammenfald) blive set bort fra skriftlige eksamensbegivenhe-

der på anden skole. 

Det kan ske, at XPRS, efter at der er foretaget en udmelding af censorer, 

af forskellige årsager foretager en ny udmelding af censorer.  

Systemet rummer forskellige faciliteter til dels at styre, hvilke censorer 

der i givet fald må udskiftes og dels at få et overblik over, hvilke ændrin-

ger der er sket eller netop ikke er sket. 

På A658 Eksamensbegivenheder er det muligt at markere, at der ikke må 

ske nogen udskiftning af censorerne. Det er en facilitet, som skolerne 

skal være yderst tilbageholdende med at benytte specielt på mundtlige 

eksamener. 

Hvis markeringen er sat, betyder det både, at de nuværende censorer bi-

beholdes på eksamensbegivenheden, og at der ikke indlæses andre censo-

rer. Bemærk at disse oplysninger ikke findes tilsvarende i XPRS. XPRS 
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vil således først få kendskab til den faktiske censoranvendelse i forbin-

delse med indberetning af den realiserede prøveplan. Det betyder også, at 

XPRS kan tænkes at anvende de pågældende lærere som censorer på an-

dre eksamensbegivenheder. 

Det er derfor nødvendigt, at skolen kontakter de censorer der IKKE er 

indlæst og meddeler, at de alligevel ikke skal fungere som censorer på de 

pågældende eksamensbegivenheder. 
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Tilsvarende er det muligt at markere, at en bestemt censor ikke må ud-

skiftes på en eksamensbegivenhed. Det betyder at denne censor ikke fjer-

nes fra eksamensbegivenheden. Der kan derimod godt indlæses andre 

censorer på eksamensbegivenheden. Det vil således typisk resultere i, at 

der efterfølgende er for ’mange’ censorer på eksamensbegivenheden. Det 

må skolen efterfølgende selv sørge for at rette op på og aflyse de censo-

rer, der ikke skal deltage. 

Til at skaffe et overblik over hvilke ændringer der er sket eller netop ikke 

er sket, findes der en udskrift C194 Ændringer ved indlæsning af XPRS-

censorer.  
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Udskriften skal bestilles med udgangspunkt i det job der har indlæst cen-

sorerne (C174). Udskriften består af to blokke. 

Den øverste fortæller hvilke udskiftninger der er sket, dvs. hvilke censo-

rer der er fjernet, og hvilke der er tilføjet. 

Den nederste blok fortæller, hvilke ændringer der IKKE er sket. Når der i 

denne blok står, at en censor er slettet, betyder det derfor, at censoren 

som sådan ville være slettet, hvis det ikke var fordi, skolen, som angivet 

ovenfor, havde forhindret en sådan sletning. Tilsvarende betyder Ny cen-

sor, at denne censor IKKE er indlæst, fordi der på den pågældende eksa-

mensbegivenhed som helhed er spærret for opdatering af censorer. 

Udgående censur på tværs af prøveområder 
Udgående censur på tværs af prøveområder (fx EGYM censorer til 

AGYM) bliver ikke udmeldt i samme udmelding som de øvrige censor-

oplysninger. 

For at være sikker på at have fået alle oplysninger om skolens udgående 

censur skal du sørge for at køre jobbet C188 XPRS Afhentning af udgå-

ende censur på tværs af prøveområder. Jobbet bestilles ikke automatisk. 

Hvis jobbet henter nogen oplysninger om udgående censorer, startes job-

bet C174 Indlæsning af censorallokeringer automatisk og sørger for at 

der bliver dannet eksamensbegivenheder på anden skole (i det omfang de 

ikke er oprettet af systemet i forvejen). 


