
Eksamensforplejning: 

Fra vintereksamenerne 2021 skete der ændringer i forhold til forplejning af besparelseshensyn. Der er 
en smule forskel på, hvad der kan lade sig gøre på de to campi, Aarhus og Emdrup.  
Ved rejser mellem campi, er det muligt at få refunderet sine frokostudgifter som et led i 
tjenesterejsen.  

Vi gør det lidt forskelligt i hh Aarhus og Emdrup, da lokaliteterne og hjælpen har forskellige rammer.  

 
Emdrup: eksamen med ekstern censur: 
Betjentene sørger for, at der på døren til eksamenslokalet vil være et skilt med ordlyden: ”Eksamen”, 
ligesom de vil klargøre lokalet til eksamen, så borde og stole er stillet op i eksamensform. 
 
Der vil være forplejning til eksamen med ekstern censur. Jespers Torvekøkken leverer censorkurv med 
kaffe/te/vand samt frokost salat eller sandwich til vejleder og censor. Frokost leveres kun, hvis 
eksamenerne går hen over frokosttid. Forplejningen bestilles af DPU Service og leveres af Jespers 
Torvekøkken direkte til eksamenslokalet.  
 
Der vil ligge en seddel i kurven med oplysning til vejleder og censor om muligheden for at bede om 
opfyldning af kaffe/the hos DPU Service. 
 
Emdrup: eksamen med intern censur: 
Betjentene sørger for, at der på døren til eksamenslokalet vil være et skilt med ordlyden: ”Eksamen”, 
ligesom de vil klargøre lokalet til eksamen, så borde og stole er stillet op i eksamensform. 
 
Der vil ikke være eksamensforplejning til eksamener med intern censur, men DPU Service sørger for 
at stille engangsglas og en tom kande i eksamenslokalet, så vejleder/censor selv kan hente/påfylde 
vand. Vejleder er velkommen til at tage kaffe med fra eget køkken eller hente i sekretariatets køkken i 
A-bygningen. 
 
Aarhus: eksamen med ekstern censur: 
På døren til eksamenslokalet vil der være et skilt på døren med ”eksamen”.  
Lokalet er klargjort til eksamen, borde og stole er stillet op i eksamensform. 
Der ligger en stak A-4 papir og et par blyanter.  
 
DPU stiller engangsglas og en tom kande i eksamenslokalet. Vejleder/censor skal selv hente/påfylde 
vand.  
 
Der ligger en seddel med oplysninger til vejleder og censor om muligheden for at hente kaffe/the i 
DPU’s køkken i bygning 1483—534. 
 
Der er forplejning til eksamen med ekstern censur, bestående af 1 kande kaffe, 1 gulerodsbolle og 1 
sandwich med falafel til vejleder og censor. Forplejningen bestilles hos og leveres af Jespers 
Torvekøkken direkte til eksamenslokalet.  
 
Aarhus: eksamen med intern censur:  
På døren til eksamenslokalet vil der være et skilt på døren med ”eksamen”.  
Lokalet er klargjort til eksamen, borde og stole er stillet op i eksamensform. 
 
Der ligger en stak A-4 papir og et par blyanter.  
 
DPU stiller engangsglas og en tom kande i eksamenslokalet. Vejleder/censor skal selv hente/påfylde 
vand.  
 
Der ligger en seddel med oplysninger til vejleder og censor om muligheden for at hente kaffe/the i 
DPU’s køkken i bygning 1483—534. 
 
Der er ingen forplejning til eksamen med intern censur.  
 
 


