
 

 

Ringsted, tirsdag den 5. maj 2021 
Kære censor 
 
På skolens vegne vil vi gerne byde dig velkommen til: 
 

Midtsjællands Gymnasium 
(afd. Ringsted) 

 Ahorn Allé 11 
 4100 Ringsted 

 
Du bedes melde din ankomst til kontoret ved hovedindgangen. Her får du udleveret karakter- og opdateret 
rækkefølgeliste. Eksaminator modtager dig herefter på lærerværelset. 
 
Almindeligvis starter eksamensdagen kl. 08:00 eller 08:30 medmindre andet fremgår af rækkefølgeplanen. 
Rækkefølgeplanen og undervisningsbeskrivelse fremsendes af eksaminator. Lectioskoler har direkte adgang 
via eget skema. For SRP-eksamener fremgår rækkefølgeplan af fremsendte eksamensplan.  
 
Det vil af undervisningsbeskrivelsen tydelig fremgå hvilke dele eller forløb der er undladt af prøvegrundlaget. 
Ved tvivl kontaktes eksaminator. Eksaminator har e-mail bestående af initialer efterfulgt af @msg-gym.dk.  
 
Der vil være morgenkaffe og morgenbrød til både censor og eksaminator fra kl. 07:30 på lærerværelset.  
 
Hvis din planlagte censur varer indtil kl. 10:45 er du automatisk inviteret til at deltage i censorfrokosten. Fro-
kosten vil være klar fra kl. 11:15 og er selvfølgelig gratis. Kontakt skolens kontor hvis der er særlige forhold til 
frokosten der skal tages højde for (allergi, vegetar, svinekød mm). 
 
Skolens retningslinjer i forhold til COVID19 er at man skal have gyldig COVID19 test ved fysisk tilstedevæ-
relse på skolen samt at der bæres mundbind når man færdes i fællesområderne. Derudover sikrer skolen 
at alle prøver og frokost overholder sundhedsstyrelsen anvisninger. Hvis du har spørgsmål hertil, er du 
selvfølgelig velkommen til at kontakte nedenstående. 
 
Vi håber, at du får et behageligt ophold. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Brian Olesen 
bo@msg-gym.dk  
Eksamensplanlægger 
 

 
Vedlagt: 

- Rækkefølgeliste hvor start- og slutdato fremgår. Tidsplan fremgår alene for SRP eksamener! 
- Kontroller venligst tidsplanen der fremsendes af eksaminator. Kontakt eksaminator hvis der er fejl 

i rækkefølgeplanen. 
- Bagside: Vejviser og hoteloplysninger 
- Følgebrev til prøver i SRP (kun hvis relevant). 

  

mailto:bo@msg-gym.dk


 

 

Vejviser:  
 

Adgangsvej med bil Letteste vej fra stationen til fods 

  
 
 

 
Hovedindgang til kontor til højre 

 
 
 
Hoteloplysninger (afregnes med egen skole): 
Hotel Scandic, 4100 Ringsted -  http://www.scandichotels.dk 

http://www.scandichotels.dk/

