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Skemaer
Med Lectio får alle elever og lærere vist deres personlige, aktuelle skema. Der kan vises gældende oversigtsskemaer 
for klasser, fag og faggrupper eller brugerdefinerede skemaer, der sammenstiller skemaet for f.eks. en gruppe af 
lærere. Lærerne kan tildeles rettigheder til selv at oprette, redigere og aflyse lektioner. En lærer kan hjemmefra 
se, om et lokale er ledigt og reservere det, hvorefter ændringen vil fremgå på alle berørte lærere og elevers 
skemaer. Inspektorer kan arbejde hjemme og i rolige omgivelser fortage større skemaomlægninger. Når der 
foretages ændringer, vil ændringen automatisk ajourføre alle berørte skemaer og regnskaber. Skemaerne viser 
seneste ændringer med grønt og aflyste lektioner med rødt.

Timeregnskab
Lectio holder styr på afholdte og planlagte lektioner og andre aktiviteter, så man kan se aktuel status i forhold til 
holdenes årsnorm samt lærernes timeregnskab. Timeregnskabet er en god hjælp, når der skal findes en vikar, 
idet man kan nøjes med at spørge dem, der mangler lektioner i forhold til opfyldelse årsnormen.

Lærerløn
Lærerne kan følge med i deres egne aktuelle årsopgørelser for lektioner og andre aktiviteter samt tillæg for 
eksempelvis at være fagkoordinator, eksaminator, med i udvalg og meget mere. Årsopgørelsen viser også 
afspadsering og tilspadsering samt timer til udbetaling eller overførsel til næste år. 

Bogdepot
Elever og lærere kan i Lectio se en oversigt over deres boglån samt modtage automatiske påmindelser når en 
bog skal afleveres. Lærere kan søge i bogbeholdningen og reservere bøger til sine hold. 

Lectio Grundmodul
Håndtering af skemaer, timeregnskab, lærerløn og bogdepot.

Lectio er webbaseret og kan derfor anvendes fra alle steder, hvor der er en computer med internet-
forbindelse til rådighed. Lectio hostes centralt — alle data ligger på en server, hvor MaCom sørger 
for backup og vedligeholdelse. Det betyder, at gymnasiet slipper for ekstra udgifter til hardware og 
teknisk vedligeholdelse af systemet. 

Grundmodul

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

Censormodul
• Afl evering
• Plagiatkontrol
• Distribution
• Karakterer

Få mere information på: www.lectio.dk
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