
Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

I skoleåret 2011/12 anvendes Lectio af 166 skoler, hvoraf 145 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Uddannelsessekretærerne Søren Duelund Frederiksen og Kit Anula Hoffmann samt studiesekretær 
Birgitte Bruun Jørgensen fra CPH West fortæller om deres erfaringer med Lectio Eksamensmodul.

”Vi har brugt Lectio på Ishøjs STX-, HHX- og 
HTX-afdelinger siden 2007 og i Ballerups 
HHX-afdeling siden august 2011, men 
for første gang bruger alle fire afdelinger 
eksamensmodulet i Lectio. 

Vores forventninger til modulet, inden vi 
begyndte at bruge det, var ret høje. Søren 
havde været på kursus i eksamensplan-
lægning i Lectio, og han kunne fortælle, 
at det ville lette arbejdsgangene med 
eksamener.

Det har været utroligt nemt og oversku-
eligt at arbejde med klargøring af data til 
eksamensindberetning i Lectio. Der er bl.a. 
en verifikationsside, som angiver, hvis der 
er fejl eller mangler i vores data, og den har 
været en stor hjælp.

Indberetningerne til ministeriet er 
forløbet smertefrit – der har Lectio været 
et stabilt system at arbejde med. Vi er 
jo flere afdelinger,  der skal indberette 
sammen, og det har fungeret fint i Lectio. 
Der vil oftest være nogle fejl, som først kan 
ses hos ministeriet, når der indberettes, og 
her har Lectio været god til at give nogle 
forståelige fejlbeskeder.

Når man indlæser sit prøvefagsudtræk i 
Lectio oprettes der automatisk prøvehold, 
hvilket har været meget tidsbesparende. 
Det har gjort det muligt at gå i gang med 
eksamensplanlægningen direkte efter 
indlæsningen af prøvefagsudtrækket.

Førhen har vi lagt vores eksamensplan i et 
regneark, men i Lectio findes et program 

til eksamensplanlægning, som har været 
fantastisk at arbejde med. Det advarer f.eks. 
om dobbeltbookninger af lærere og elever.

Vi har ikke haft så mange udskrifter, som vi 
plejer at have, så vi skal lige vænne os til, 
at vi skal ind og lave rapporter i stedet. En 
af fordelene ved færre udskrifter er, at man 
ikke skal bekymre sig om, hvor papirerne 
havner – alt er samlet i systemet.

Alt i alt må man sige, at Lectio har levet fuldt 
ud op til vores forventninger. Vi er endnu ikke 
færdige med eksamen, så vi er spændte på 
det videre forløb - bl.a. i forhold til at skulle 
offentliggøre eksamenerne elektronisk. 
Desuden skal vi for første gang i år udstede 
beviser via Lectio, og vi forventer, at det 
kommer til at forløbe uden problemer.”


