
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
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Erfaringer med Lærerløn i Lectio 
Uddannelseschef Gert Husum fra Erhvervsskolerne Aars fortæller om sine erfaringer med Lectio 
Lærerløn.

Vi begyndte at bruge Lectio i skoleåret 
2008-09. I år er der kommet en række nye 
faciliteter i Lærerlønsdelen, som passer   
rigtig godt til den komplekse opbygning af 
erhvervsskolerne. 

Vi har altid været glade for det overblik, 
som både lærere og ledelse har i Lectio. 
Det, at der nu er mulighed for at holde 
de budgetterede timer op imod de reali-
serede timer både på års- og månedsbasis, 
giver en god gennemsigtighed. Lærerne 
kan nemt se, hvor mange timer de har 
læst i forhold til deres årsplan, og om 
de lever op til deres forventede timetal. 
Det, at Lectio har en overskuelig og enkel 
brugerflade, vægter vi meget højt, og  
vi synes, at Lectio er med til at professiona-
lisere vores kommunikation med lærerne. 

En anden ting, som er blevet muligt, er, 
at vi nu samlet kan oprette løntillæg til 
en gruppe lærere. Vi kan samtidig perio-
disere tillæggene, hvilket er essentielt for 
at kunne få et realistisk billede af forde-
lingen af skolens timer på månedsbasis. Vi 
ser frem til, at vi i slutningen af skoleåret 
også kan benytte den nye funktion til 
at overføre over- og undertimer - samt 
eksamensbelastningen - helt automatisk.  
Det eneste der mangler nu, er en automa-
tisering af overførslen af lærerløntallene til 
Easy.

Vi bruger til daglig en række forskellige 
lærerroller, f.eks. hjælpelærere, vejledere, 
vikarer m.fl., og har derfor behov for at 
kunne understøtte en række forskellige 
lærerkrediteringsroller i vores lærerløns-

system. Det kan Lectio også nu, og det 
bidrager igen til et bedre overblik.

Vi har tidligere savnet muligheden for at 
kunne kontere lærertimerne på forskellige 
konti. Nu har vi mulighed for at følge op 
på fordelingen af de brugte timer, og ved 
hjælp af rapporter kan vi nu nemt trække 
netop de data ud om fordelingen af vores 
timer på de forskellige konti, lærerkredite-
ringsroller osv. som vi har brug for.

Vi synes, at vi er kommet langt med Lectio, 
som udvikler sig år for år og er blevet et 
rigtig stærkt værktøj for ledelsen. Lectio 
er lydhøre overfor vores ønsker, og de 
har flere gange vist os, at de kan komme 
med nye og innovative løsninger på vores 
behov. 


