
 

 

Silkeborg, maj 2020 

 
Kære censor 
 

Velkommen som censor ved Silkeborg Gymnasium 

 
Vedlagt fremsendes en overordnet tidsplan samt tilhørende information om din SRP-
censur. Via Netprøver.dk kan du tilgå kontaktoplysninger på eksaminatorer, de 
forskellige studieretningsprojekter samt de tilhørende opgaveformuleringer og 
eventuelle bilag. 
 
Vi vil bede dig tage kontakt til eksaminatorerne senest en uge før 
eksamensdatoen. Vi foreslår, at der via mail aftales et tidspunkt for den 
forudgående samtale, hvor en afklaring af fokuspunkter aftales.   
 
Vi er opmærksomme på at tilrettelægge prøveaktiviteten på en sådan måde, at 
smitte med COVID-19 forebygges. Lokalet indrettes således, at der er den 
foreskrevne afstand mellem censor, eksaminator og eksaminand. Der vil være 
håndsprit både inde i lokalet og udenfor lokalet, og eksaminator har ansvaret for at 
rengøre ved personudskiftningen. Derudover er der indlagt ekstra pauser, så 
eventuel forsinkelse i forbindelse med rengøring kan indhentes, og lokalet kan 
udluftes. 
 
På skolens hjemmeside www.sg.dk findes information om, hvordan COVID-19-
situationen har påvirket elevernes projektperiode, hvordan vi generelt har tilrettelagt 
SRP på Silkeborg Gymnasium, og hvordan eleverne har arbejdet med metodiske og 
basale videnskabsteoretiske elementer. Den information vil vi bede dig om at 
orientere dig i. 
 
På skolens hjemmeside finder du under fanen ”Om SG” endvidere siden ”Censor på 
SG” med kørselsvejledning samt anden praktisk information. Jeg vil i den forbindelse 
gøre opmærksom på, at kørsel fra syd gennem Silkeborg by på visse tidspunkter af 
dagen tager ekstra tid. 
 
Ved ankomst til skolen bedes du henvende dig i administrationen. Her vil du få 
udleveret karakterlister og blive henvist til lærerværelset eller eksaminationslokalet, 
hvor den første eksaminator venter.   
 
Formiddagsforfriskninger serveres ved ankomst, og frokost serveres i tidsrummet kl. 
12.15 - 13.00.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på jj@sg.dk eller 
86810800.  
 
Vi glæder os til dit besøg. 
 
Med venlig hilsen 
Silkeborg Gymnasium 
 
 
Jane Sundbæk Johansen 
Uddannelseschef, eksamensansvarlig 
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mailto:jj@sg.dk

