
”Tidligere havde vi et system til håndtering 
af skemaer, som ikke kørte godt; derfor 
begyndte vi at se os om efter noget andet. 
Vi fandt Lectio og har nu kørt med Grund-
modulet i et år, og fra næste skoleår tager 
vi også Lectio Elevmodul i brug.
Lectio er klasser bedre end vores tidligere 
system og bedre sikret mod fejl og datatab, 
da der tages backup dagligt. Selvom vi et 
par gange har haft strømafbrydelse — har 
det ikke betydet tab af data.
   Lectio er let at have med at gøre. I 
forbindelse med indlæsning af stamdata 
fra skemalægningsprogrammet og GAS 
er det rigtig godt at fejl i importdata og 
dobbeltbookninger opdages af Lectio. 
   Der er stor tilfredshed med Lectio 
blandt lærere og elever. Det er en fordel, 
at Lectio kan nås via internettet, sådan at 
information om aflysninger hurtigt bliver 
tilgængeligt for alle elever og lærere. Især 
lærerne er glade for at kunne se årsagen 
til aflysningen. De fleste af eleverne 
tjekker aflysninger og skemaændringer 
hjemmefra, så de undgår at møde op til 
aflyste morgentimer. Vi har en PC med 
internetadgang stående centralt placeret 
på gymnasiet. Her kan eleverne gå hen 
og se deres skema og tjekke, om der er 
nogen ændringer eller aflysninger.
   Det er til stor glæde for lærerne, at 
de i Lectio løbende kan følge antallet af 

planlagte og afholdte lektioner i forhold til 
årsnormen for de forskellige hold. Tidligere 
blev der brugt meget tid på at vedligeholde 
lister over årsnormen i forhold til de plan-
lagte og afholdte lektioner — med Lectio 
sker opdateringen af planlagte lektioner 
straks ved ændringer i skemaet.
   Lectio’s vikarfinder er virkelig god. Før 
i tiden sad vi med store bunker papirer 
for at finde en vikar. Det er nu samlet på 
ét skærmbillede i Lectio, hvor den bedst 
egnede vikar hurtigt kan findes frem ved 
at søge efter ledige lærere på et givet 
tidspunkt. Dernæst ses det, om læreren 
mangler timer, samtidig med at man kan 
se deres skema. Herved undgår man at 
give læreren mellemtimer unødigt. 
   Lærerne booker selv ressourcer som TV 
og video, men benytter endnu ikke mulig-
heden for at bytte lektioner og for selv at 
planlægge ændringer i så stort et omfang. 
Med gymnasiereformens ikrafttrædelse 

forventes det, at lærerne i højere grad 
ønsker at bytte lektioner.
 Det har været let at skifte til Lectio. Det 
skyldes bl.a., at vejledningerne og ’Hjælp’ 
virkelig er til hjælp og ikke mindst, at 
kontakten til MaCom er forbilledlig.”

Mere information
Lectio er webbaseret og kan derfor anven-
des fra alle steder, hvor der er en computer 
med internetforbindelse til rådighed. Lec-
tio 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.
 Siden Lectio blev lanceret i 2003, har 
antallet af brugere været støt stigende. I 
dag er der 80 gymnasier på landsbasis, 
som anvender Lectio. Det er gratis at af-
prøve Lectio med egne data.
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Grundmodul (År 2003)
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Reservation

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

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

Få mere information på: www.lectio.dk
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