
”Jeg arbejder administrativt med de dag-
lige praktiske ting som skemaændringer, 
karakterer, forsømmelser med mere.
 Vi startede med Lectio, fordi vi hav-
de behov for et system, der kunne lette 
vores arbejdsgang i forbindelse med for-
sømmelser og samtidig leve op til krave-
ne i den kommende gymnasiereform om, 
at skemaerne skal være offentligt tilgæn-
gelige. Med Lectio har vi fået et system der 
kan begge dele, og som både elever, lære-
re og det administrative personale er ble-
vet meget glade for.“

Indførelse af Lectio
“I forbindelse med indførelsen af Lectio 
frygtede flere lærere, at det ville øge deres 
tidsforbrug, fordi der ikke var en PC til rå-
dighed i hvert lokale. Og derfor nogle gan-
ge måtte føre protokol hjemmefra. I dag er 
alle lærere blevet glade for Lectio, da tids-
forbruget på at føre protokol ikke er stør-
re, end det altid har været, og fordi Lectio 
har givet dem større frihed og fleksibilitet 
i dagligdagen. Lærerne kan selv bytte lek-
tioner med hinanden og bedre planlæg-
ge ekskursioner, møder, egne fridage med 
mere. 
 Med Lectio’s gode og konsistente bru-
gerflade har det været intuitivt at lære Lec-
tio at kende. Selv de lærere, der ikke tid-
ligere har været vant til at bruge EDB og 
måske var lidt skeptiske over for det at 
skulle lære et nyt system at kende, er ble-
vet meget glade for Lectio.“

Fravær
”Lectio har givet overblik over en elevs for-
sømmelser — både generelt og for de en-
kelte fag. Det har været meget anvendeligt 
til lærerrådsmøder og for lærernes ople-

velse af, at de ikke står alene med proble-
mer. Lærerne er blevet mere velinformeret 
om eleverne — rent tværfagligt.
 For eleverne har fraværsdelen i Lectio 
betydet, at de til enhver tid kan se, hvor de 
står fraværsmæssigt. Det har — på en po-
sitiv måde — gjort dem mere bevidste om 
deres forsømmelser.
 For administrationen har fraværsdelen 
betydet, at fravær dokumenteres, så der 
ikke — som tidligere — opstår tvister om, 
hvor og hvornår en elev har været til stede 
i undervisningen. 
 Administrationen har desuden sparet 
meget tid, da eleverne selv taster begrun-
delser for fravær ind, og fordi lærerne selv 
fører protokol direkte i Lectio.”

Karakterer
”Lectio’s karakterdel har gjort det meget 
lettere at få et overblik over, hvem der 
mangler at få karakterer. For lærerne har 
det betydet mere fleksibilitet, da de kan 
vælge at indtaste karaktererne hjemmefra. 
Det har medført, at tidsfrister overholdes 
langt bedre end tidligere. Eleverne er me-
get glade for at kunne se deres karakte-
rer på nettet. Før i tiden blev der brugt en 
del tid og papir på at uddele karakterbla-
de, også fordi nogle elever måske ikke var 
i skole den dag, hvor de blev uddelt.”

Konsultationer
”Forældrekonsultationen har aldrig funge-
ret så gnidningsløst, som det har gjort i år. 
Med Lectio er der blevet genereret “pæne” 
skemaer til konsultationsaftenen for både 
lærere og elever. Eleverne synes, det har 
været rart, at de kunne indtaste ønskerne 
hjemmefra sammen med forældrene. Ad-
ministrationen har undgået at skulle bru-
ge tid på at finde ud af, om alle nu har fået 
en seddel med tiderne eller ej.”

Samarbejdet med MaCom
“Samarbejdet med MaCom har funge-
ret upåklageligt. De er altid søde til at fin-
de og rette fejl eller komme med en for-
klaring på, hvorfor noget er, som det er. 
De yder en god support både i forbindel-
se med opstart og løbende hen over året. 
Det er der dog sjældent behov for, da Lec-
tio er meget brugervenligt.
 Desuden kan man altid læse den se-
neste vejledning til Lectio på nettet eller 
søge efter vejledning til specifikke ting via 
den integrerede ’Hjælp’.
 Der er nu opstået ønsker om, at vi godt 
kunne tænke os et fuldt integreret system, 
hvilket vi kommer nærmere nu - hvor det 
også bliver muligt at lægge dokumenter 
op, sende beskeder til hinanden og meget 
mere med det nye Lectio Studiemodul.“

Grundmodul (År 2003)
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Reservation

Elevmodul (År 2004)
• Fravær
• Karakterer
• Spørgeskemaer
• Konsultationer

Studiemodul (År 2005)
• Dokumenter
• Beskeder 
• Grupper
• Studieplan
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