
Praktisk info og tilmelding    

 
Att.: Samtlige udbydere af danskuddannelse 

Vedr.: Informationsmøder og eksaminatorrollekursus i 1. halvår af 2018 

 
             Emdrup 13-03-2018 

På de følgende sider findes en oversigt over forårets informationsmøder og eksaminatorrollekurser. 
Der findes også links til tilmelding samt praktisk information.  
Indledningsvis en besked fra SIRI: 

 

Kære forstandere og prøveansvarlige  

Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 

afholder informationsmøder om Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 umiddelbart før 

maj-juni-prøveterminen 2018. Den praktiske organisering står DPU for. 

  

Målgruppen for disse informationsmøder er alle lærere, der ved den kommende prøvetermin skal 

varetage opgaven som enten eksaminator eller udpeget censor. Der er på møderne særligt fokus på 

bedømmelse. Det er afgørende, at eksaminatorer og censorer er kvalificerede til at gennemføre 

prøverne ifølge reglerne og til at bedømme korrekt og på niveau, da prøverne er højrisikoprøver, 

der er forbundet med rettigheder. Da en kvalificering til at varetage disse opgaver ikke opnås en 

gang for alle, men kræver færdigheder, der til stadighed skal vedligeholdes og udvikles, forventes 

det, at flest mulige eksaminatorer og udpegede censorer deltager.  

  

Ved denne prøvetermin udbydes kun et begrænset antal informationsmøder og antallet af pladser, 

vil derfor også være begrænset. Der vil således være tale om et ’først til mølle’-princip i fordelingen 

af pladser. Da der kun afholdes et informationsmøde om Prøve i Dansk 1, vil nye 

eksaminatorer/censorer have forrang her. Desuden gør vi opmærksom på, at der ved 

informationsmødet om Prøve i Dansk 1 vil blive anvendt materiale, som også har været anvendt ved 

eksaminatorrollekurserne om Prøve i Dansk 1 i 2017.    

  

Venlig hilsen 

Asbjørn Nybo og Cecilie Løsecke Olsen 

Prøveansvarlige   

Udlændinge og Integrationsministeriet  

Styrelsen for international Rekruttering og Integration 

 

Specifikt for Informationsmødet om PD1 gælder det, at: 

- Informationsmødet er for eksaminatorer og udpegede censorer (ikke beskikkede, selvom de 

først kan komme på censorkonference i efteråret 2018).  

- Nye PD1-eksaminatorer/censorer har forrang (der er en del nye eksaminatorer/censorer på 

PD1 og ikke så mange pladser, da der kun afholdes et møde, så vi vil gerne sikre, at de nye 

først og fremmest får plads). 

- Mødedeltagerne skal være opmærksomme på, at en del af materialet har været anvendt på 

eksaminatorrollekurserne i 2017, (så der vil være et vist overlap her og for dem der lige har 

været på eksaminatorrollekursus i 2017, vil det måske være bedre at vente til næste gang). 

 

Bemærk at der er kort tilmeldingsfrist. 

Alle spørgsmål bedes henvendt til DPU, Aarhus Universitet - Natasja T. K. Pedersen, E: 

nape@edu.au.dk   

mailto:nape@edu.au.dk
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Informationsmøder og eksaminatorrollekursus fora r 2018 

INFORMATIONSMØDER FORÅR 2018 

 

Mødetype og mødested 

 

Dato og tid 

 

Tilmelding 

Infomøde 1-18  

Infomøde om Prøve i Dansk 1 

Afholdes på: 

Sprogcenter Vejle 

Klostergade 4 

7100 Vejle  

 

 

Tirsdag den 17. april 2018  

Kl. 10:00-16:00 

OBS: Nye PD1-

eksaminatorer/censorer har 

forrang, hvorfor vi forbeholder os 

retten til at framelde allerede 

tilmeldte deltagere hvis der er nye 

der har mere brug for pladsen 

Tilmelding enkeltvis her: 

https://auws.au.dk/default

.aspx?id=36444 

Tilmeldingsfrist: 9.4.18 

 

Infomøde 2-18 

Infomøde om Prøve i Dansk 2 

Afholdes på: 

IA Sprog 

Vibevej 9-11 

2400 KBH NV  

 

 

Tirsdag den 24. april 2018  

Kl. 10:00-16:00 

 

Tilmelding enkeltvis her: 

https://auws.au.dk/default

.aspx?id=36445  

Tilmeldingsfrist: 16.4.18 

 

 

Infomøde 3-18 

Infomøde om Prøve i Dansk 3 

Afholdes på: 

Lærdansk Aarhus 

Paludan-Müllers Vej 82 

8200 Aarhus N. 

 

 

Tirsdag d. 24. april 2018 

Kl. 10.00 – 16.00   

 

Tilmelding enkeltvis her: 

https://auws.au.dk/default

.aspx?id=36447  

Tilmeldingsfrist: 16.4.18 

 

Infomøde 4-18 

Infomøde om Prøve i Dansk 2 

Afholdes på: 

Lærdansk Aarhus 

Paludan-Müllers Vej 82 

8200 Aarhus N. 

 

Onsdag den 25. april 2018  

Kl. 10:00-16:00 

 

Tilmelding enkeltvis her: 

https://auws.au.dk/default

.aspx?id=36446  

Tilmeldingsfrist: 17.4.18 
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Mødetype og mødested 

 

Dato og tid 

 

Tilmelding 

Infomøde 5-18 

Infomøde om Prøve i Dansk 3 

Afholdes på: 

IA Sprog 

Vibevej 9-11 

2400 KBH NV 

 

 

Onsdag d. 2. maj 2018 

Kl. 10.00 – 16.00   

 

Tilmelding enkeltvis her: 

https://auws.au.dk/default

.aspx?id=36448  

Tilmeldingsfrist: 23.4.18 

 

 

EKSAMINATORROLLEKURSER FORÅR 2018 

 

Mødetype og mødested 

 

Dato og tid 

 

Tilmelding 

Kursusnummer 8-18-3 

Eksaminatorrollekursus 

Prøve i Dansk 3 

Afholdes på: 

Lærdansk Aarhus 

Paludan-Müllers Vej 82 

8200 Aarhus N. 

 

 

Torsdag d. 12. april  

OG  

Fredag d. 13. april 2018 

Begge dage kl. 10.00 – 16.00   

 

 

Tilmelding enkeltvis her: 

https://auws.au.dk/default

.aspx?id=36449  

Tilmeldingsfrist: 4.4.18 

 

 

 

 

 

Henvendelse til DPU, Aarhus Universitet - Natasja T. K. Pedersen, E: nape@edu.au.dk  
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