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13. september 2012 

 

Nye censorvejledninger inden for gaffeltruck og kran 

 

Arbejdstilsynet og TUR har udarbejdet nye censorvejledninger inden for gaffeltruck og 

kranområdet. 

 

Den største ændring i de nye censorvejledninger, i forhold til de gældende censorvejledninger, er 

vedrørende censorordningen - hvad angår bedømmelse af den praktiske del af certifikatprøven. Den 

teoretiske del af certifikatprøven, vil også fremover foregå og vurderes, ved hjælp af den internet-

baserede Multitest teoriprøve. 

 

De nye censorvejledninger træder i kraft den 1. januar 2013. 

 

Den nuværende censorordning 

I den nuværende censorvejledning er censorordningen fastlagt sådan, at den praktiske del af 

certifikatprøven bedømmes af en censor godkendt af Arbejdstilsynet (en såkaldt At-censor), og af 

en censor udpeget af skolen og godkendt af TUR på vegne af Arbejdstilsynet (en såkaldt 

skoleudpeget censor).  

 

At-censorerne er (efter nugældende regler) normalt faglærerne på skolerne, og de skoleudpegede 

censorer er typisk personer fra det lokale erhvervsliv.  

For at blive godkendt som At-censor, skal man have certifikat til pågældende maskintype, og man 

skal bestå en udvidet teoretisk prøve (udarbejdet af TUR og godkendt af Arbejdstilsynet) og bestå 

en praktisk prøve (medmindre man kan dokumentere praktisk erfaring med kørsel med hhv. 

gaffeltruck/kran).  

 

For at opretholde At-godkendelsen, skal man følge TURs/Arbejdstilsynets aftalte efteruddannelse, 

hvilket blandt andet indebærer, at man som minimum skal deltage på TURs konference for hhv. 

gaffeltruckfaglærere/kranfaglærere, mindst hvert andet år. (Og endvidere for kranlærere som AT-

censorer, gennemføre minimum 2 kurser/år). 

 

Den nye censorordning 

Fremover skal den praktiske del af certifikatprøverne bedømmes af en eksaminator (faglæreren) og 

af en AT-censor (begrebet ”skoleudpeget censor” forsvinder). 

En At-censor må ikke bedømme certifikatprøver på en uddannelsesinstitution, hvor vedkommende 

er ansat.  

 

Vilkårene for (efter 1. januar 2013) at blive godkendt som ny AT-censor er som de hidtil gældende. 
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Opretholdelse af AT-censorgodkendelse vil også fremover være som i de hidtil gældende regler 

vedrørende efteruddannelse. 

 

De faglærere der i dag er godkendte AT-censorer - og i øvrigt opfylder kravet for opretholdelse af 

AT-censorgodkendelse, vedr. efteruddannelse), vil fortsat efter 1. januar 2013 være godkendte AT-

censorer. 

 

Overgangsordning 

Det har været vigtigt for TUR og for Arbejdstilsynet, at der i så høj grad som muligt, fortsat er 

mulighed for at få personer fra erhvervslivet til at fungere som censorer. Samtidig er det vigtigt – af 

hensyn til den praktiske og planlægningsmæssige dimension samt fleksibiliteten - at det så vidt 

muligt sikres, at en væsentlig andel af de nuværende ”skoleudpegede censorer” bliver godkendt 

som At-censorer (konverteres), og dermed indgår i den samlede ”pulje” af At-censorer.  

 

Derfor har TUR og Arbejdstilsynet aftalt, at der – som en overgangsordning – for de nuværende 

”skoleudpegede censorer” tilbydes mulighed for TUR/Arbejdstilsynets godkendelse til At-censor, ved 

at deltage på en konferencedag. På konferencedagen gennemgås regelsæt, bedømmelsesformer 

mv. og deltagerne bliver registreret som At-censorer. 

 

TUR forventer at afholde 2 – 3 konferencedage inden for henholdsvis gaffeltruck og kran i løbet af 

efteråret. Datoer for konferencedagene forventes meldt ud inden for kort tid. 

 

Bemærk!  

 Kun p.t. godkendte ”skoleudpegede censorer” kan konvertere til AT-censorer ved deltagelse på 

én af disse konferencedage for vedkommendes censorområde hhv. truck/kran. (Hvis censor på 

begge områder: 2 konferencedage). 

 P.t. godkendte ”Skoleudpegede censorer”, der IKKE deltager på én af de udmeldte 

konferencedage for hhv. truck/kran, skal fra 1. januar 2013, følge reglerne for nygodkendelse 

for at blive godkendt AT-censor. 

 

 


