
”I år er vores første år med Lectio 
eksamensmodul. Vi sad ikke længe med 
eksamensplanlægningen sidste år, før 
vi blev enige om, at eksamensplanlæg-
ningen fremover skulle foregå i Lectio.

Det, at vi er en skole med 3 afdelinger, 
har ikke været noget problem. Vi var 
meget spændte på dette i forhold til 
kommunikationen med XPRS, men alle 
indberetninger og udmeldinger forløber 
uden problemer.

Vi opdagede allerede fordelene ved 
Lectio Eksamensmodul før jul, hvor der 
skulle oprettes SRP prøvehold. Førhen 
brugte vi lang tid på oprettelsen, men da 
de nødvendige oplysninger nu allerede 
ligger i systemet, oprettes prøveholdene 
nemt pr. klasse med fag og vejledere for 
hver elev.

Eksamensplanlægningsprogrammet i 
Lectio har været let at håndtere. Der 

er selvfølgelig mange nye ting, men 
Eksamensmodulet har været nemt og 
brugervenligt at gå til. Vi har specielt haft 
meget glæde af den grafiske oversigt 
over al eksamensaktivitet. Det overblik 
manglede vi i vores tidligere system.

Når vi har haft spørgsmål eller ønsker til 
forbedringer, har vi ringet til supporten, 
som har givet os den hjælp vi har 
behøvet. Vi har kun haft små ønsker til 
systemet, som f.eks. ønsket om en anden 
form for automatisk tildeling af tider i 
eksamensplanlægningsprogrammet.

Også verifikationssiden i Lectio har 
været til stor hjælp. Her får vi præsen-
teret uoverensstemmelser og kan nemt 
og hurtigt korrigere. Verifikationen giver 
os derudover et overblik over, hvad 
alle elever har af tidligere og aktuelle 
prøver – herunder hvilke faste og mulige 
eksamener eleven har, deres prioriterede 
rækkefølge samt hvilke hold eleven er 

udtrukket i. Det var fantastisk at denne 
oversigt, som vi selv plejede at lave på 
regneark, pludseligt var tilgængelig, med 
direkte link til fejlretning.

Vi er spændte på offentliggørelsen af 
eksamener, der i år skal foregå via Lectio. 
Vi ser frem til ikke længere at skulle 
bruge papir i denne fase. Det er rigtig 
smart, at lærere og elever altid kan se 
den opdaterede eksamensplan i deres 
skema i Lectio, som de tjekker dagligt.

At skifte eksamensplanlægningssystem, 
har været en positiv forandring. Generelt 
synes vi, at det er gået rigtig fint, og vi er 
spændte, men også sikre på, at alt nok 
skal gå som planlagt til sommer. 

Eksamensperioden er altid en travl tid, 
men i år glæder vi os til at trykke på 
knappen og udskrive vores eksamens-
beviser.”

Uddannelsessekretærer Karina Rughaven, Birgitte Buch og Inge Nøhr Jepsen fra hen-
holdvis HTX- og HHX-afdelingen på EUC Nord fortæller om erfaringerne med Lectio.

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectio@macom.dk - Web: www.macom.dk

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 2010/11 anvendes Lectio af 154 skoler, hvoraf 127 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio


