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Midtsjællands Gymnasium, 5. maj 2021 
 
 

Kære censor. 
 
Du skal være mundtlig censor på studieretningsprojektet (SRP) fra Midtsjællands Gymnasium i uge 23.  
 
Ifølge ministeriets eksamenssystem til afvikling af SRP, skal du som bedømmer gøre følgende:   

- Aftale dato for samtale med eksaminator. Samtalen skal være afholdt senest d. 8. juni. Censor 
kontakter eksaminator hurtigst muligt efter eksamensoffentliggørelsen 

- Tilgå opgaveformuleringer, evt. ekstramateriale, i Netprøver.dk 
- Tilgå elevbesvarelser, evt. ekstramateriale, i Netprøver.dk 
- Gennemgå resultatet af plagiatkontrollen og notere hvis mistanke om snyd 
- Beslutte hvilke områder og problemstillinger (fokuspunkter) i relation til det skriftlige produkt 

som kan danne udgangspunkt for den faglige samtale med eleven, og koordinere disse med ek-
saminator. Husk, det skal være et begrænset antal fokuspunkter/spørgsmål fra hvert fags side  

- Sammen med eksaminator gives en samlet karakter, som bygger på en helhedsvurdering af den 
skriftlige og mundtlige præstation i forhold til de SRP faglige mål 

 
Hvad angår den mundtlige præstation og kravet til eleven om at inddrage ”metodiske og basale viden-
skabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse”, har vi på 
Midtsjællands Gymnasium valgt at følge ministeriets/fagkonsulenternes tilgang til området og undervist 
og vejledt eleverne i ”den videnskabelig basismodel” og ”de 8 begrebspar”. Man kan læse om den viden-
skabelige basismodel i magasinet ”Gymnasieforskning, nr. 17 september 2019” og om de 8 begrebspar i 
"Vidensmønstre" fra Systime.      
 
Vær opmærksom på, at hvis din egen skole ikke har fået oprettet dig som bruger i Netprøver.dk, kom-
mer der en fejlmeddelelse ved Login. I stedet skal du fremsøge Midtsjællands Gymnasium som skole, og 
logge ind dér. 
 
Følgende er vigtigt, hvis din skole ikke har oprettet dig med kontaktinformationer i Netprøver.dk. Du 
skal selv tilføje din e‐mailadresse og dit mobiltelefonnummer til din profil. Det er vigtigt, at du tilføjer 
begge dele, så du kan modtage e‐mails fra Netprøver.dk, og eksaminator kan se din e‐mailadresse og dit 
mobiltelefonnummer.  
 
For Midtsjællands Gymnasium er samtale mellem censor og eksaminator sat til følgende periode: 
 

Tirsdag, den 1. juni 2021 – tirsdag, den 8. juni 2021, med mindre eksaminator har tid før.  
 
Skulle du have spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte skolens kontor eller pædago-
gisk leder Steen Sonne-Hansen (sh@msg-gym.dk). 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Eilertsen 
Rektor 
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