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Informasjon om fellessensurmøtet og sensurarbeidet - eksamen i 

videregående skole høsten 2019 

Fylkesmannen viser til e-post om oppnevning som sensor, og takker for at du har tatt på deg 

sensuroppdrag ved sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensperioden høsten 2019 er fra 13. til 28. 

november. Her følger informasjon om sensuroppdraget.  

 

Fellessensurmøtet 

Sted: Quality hotel Augustin, Kongens gate 26, Trondheim. 

Tid: Fredag 3. januar 2020, møtestart kl 9.00. 

 

På høsteksamen oppnevner Fylkesmannen i Trøndelag sensorer i følgende fag: 

 

• Norsk hovedmål og norsk sidemål 

• Norsk for elever med kort botid i Norge 

• Tegnspråk, fellesfag og programfag 

• Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede 

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 

• Økonomistyring 

• Økonomi og ledelse 

• Kommunikasjon og kultur 2 og -3 

• Biologi 2, Fysikk 2 og Kjemi 2. 

 

Telefonsensur 

Noen fag har så få eksamenskandidater at sensorene ikke innkalles til fellessensurmøtet, men 

gjennomfører telefonsensur/videokonferanse. Ved telefonsensur skal karakterene fastsettes i 

telefonmøte mellom 1. sensor og 2. sensor. En av sensorene fører endelige karakterer i PAS-

eksamen senest 3. januar. 

 

Dette gjelder fagene:  - Norsk hørselshemmede (NOR1259/1039) 

- Tegnspråk, fellesfag og programfag 
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- Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 

- Kommunikasjon og kultur 2 og -3.  

 

Bestilling av reise og evt hotell 

Har du behov for å bestille reise og evt hotell gjør du det ved å følge linken.   

Når du bestiller reise og evt hotell via G-travel går faktura til Fylkesmannen i Trøndelag.  

 

Du kan bestille reise selv. Da får du refundert dine utgifter når du leverer reiseregning etter 

fellessensurmøtet. 

 

Retningslinjer for sensors arbeid 

Som sensor er du forpliktet til å holde deg orientert om og følge de retningslinjer og regler for 

sensur som til enhver tid blir gitt av Utdanningsdirektoratet.  

 

På Utdanningsdirektoratets nettside vil du finne all informasjon om eksamen og sensur. På 

nettsidene, under Sensurere eksamen ligger informasjon til sensorene.   

 

Utdanningsdirektoratet har skrevet et Rammeverk for eksamen 

Hensikten med et felles rammeverk for sentralt gitt eksamen er å etablere et felles grunnlag for 

kvalitetssikring og kvalitetsstyring av eksamensarbeidet. 

 

Rammeverket er retningsgivende for kvalitetssikringsarbeidet med sentralt gitt skriftlig eksamen og 

skal brukes av Utdanningsdirektoratet med fagnemnder, men også av fylkeskommuner, fylkesmenn 

og sensorer.  

 

PAS-eksamen 

Som sensor skal du bruke PAS-eksamen for å registrere karakterer og levere honorar-regning. 

Påloggingslinken er https://eksamen.udir.no . Alle brukere logger seg på via ID-porten eller Feide.  

 

Når fordelingen av besvarelser til sensorer er publisert i PAS-eksamen (tidligst 1 uke før eksamen), vil 

du i sensorbildet se opplysninger om medsensor og hvilke skoler, grupper og kandidater du skal 

sensurere.  

Du skal registrere dine karakterforslag i PAS-eksamen før fellessensurmøtet.  

På fellessensurdagen arbeider sensorene sammen og blir enige om endelig karakter; som føres i PAS-

eksamen. Dersom dere ikke blir enige, skal karakteren avgjøres av en oppmann.  

Du skal oppbevare notater og forslag til karakterer i minst ett år. 

Ta med PC til sensurmøtet. Har du ikke mulighet til å ta med PC til sensurmøtet må du forsikre deg 

om at din medsensor har med PC slik at dere får lagt inn endelige karakterforslag på sensurmøtet. 

 

Dersom du oppdager at du mangler besvarelser, må du ta kontakt med aktuell skole og din medsensor 

omgående. Blir det klart at kandidaten ikke har levert besvarelse, skal du føre mangler besvarelse i 

PAS-eksamen. 

Eksamensbesvarelser  

Du vil kunne motta både digitale besvarelser og papirbesvarelser. Besvarelser som leveres digitalt er 

tilgjengelig for begge sensorene i PAS-eksamen dagen etter eksamen, og fram til og med 

fellessensurmøtet. 

https://gtogether.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/47788
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/#Om-sensorhonorar
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/rammeverk-eksamen/
https://eksamen.udir.no/
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Dersom du oppdager uoverensstemmelser mellom opplysningene i PAS-eksamen og 

papirbesvarelser du får tilsendt fra skolen, må du ta kontakt med skolen snarest. 

Vi minner om at besvarelsene ikke skal drøftes før på fellessensurmøtet. 

Spesielt om papirbesvarelser  

Dersom du mottar papirbesvarelser fra skolen, må du kontrollere at dette er besvarelser som skal 

sensureres av deg. Du må kontrollere skole og kandidatnummer på besvarelsene opp mot 

opplysningene i PAS-eksamen. Dersom du oppdager at du har mottatt besvarelser som ikke 

samsvarer med informasjonen i PAS-eksamen, må du snarest mulig ta kontakt med skolen. 

Papirbesvarelser du mottar fra skolene skal så snart som mulig sensureres og sendes videre til 

medsensor. Send besvarelsene som ekspress over natten. Dette forutsetter at mottakeren er hjemme 

for å motta sendingen. Avtal derfor med medsensor. Alle besvarelser må være videresendt innen 

halvgått tid mellom eksamen og fellessensuren. Sensor 2 skal ta papirbesvarelsen med til 

fellessensurmøtet. Dere skal ikke notere noe på papirbesvarelsene. Papirbesvarelser skal leveres til 

Fylkesmannen på fellessensurmøtet. 

Ta vare på kvitteringer. Utgifter til porto føres på reiseregningsskjema.  

Honorarskjema 

Når alle endelige karakterer er satt, ferdigstiller du ditt honorarskjema i PAS- eksamen.  

Honorarskjemaet leveres kun digitalt.  

 

Reiseregning 

Har du reiseutgifter eller andre utgifter, som f.eks. porto, i forbindelse med sensorskoleringen 

og/eller fellessensuren skal du levere reiseregning. Alle reiseregninger leveres elektronisk. 

Veiledning om bruk av selvbetjeningsportalen kommer i egen forsendelse før fellessensurmøtet. Når 

du leverer reiseregning vil utbetaling normalt skje i løpet av 14 dager. 

 

Vel møtt! 

 

Med hilsen 

 

Knut Olav Dypvik (e.f.) 

seksjonsleder 

  

 

Berit Johanne Aakre 

rådgiver 

Oppvekst- og velferdsavdelingen  Oppvekst- og velferdsavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 

 


