
”Siden i sommer har vi på Birkerød 
Gymnasium, HF, IB & Kostskole an-
vendt Lectio Bogdepot. Grunden til, 
at vi udskiftede det gamle bogdepot-
system, var vores ønske om at have 
ét integreret system samt at få bedre 
styr på udlån ved holdskift og tilgang 
af nye elever.

Overgangen fra det gamle til det 
nye bogdepot var meget simpel og 
blev gennemført fra dag til dag. Der 
var ingen ommærkning af bøger, da 
de gamle bognumre også forstås af 
Lectio. Det tog kun en times tid at 
overføre data. Efter at vi var blevet 
fortrolige med bogdepotet, åbnede vi 
dagen efter for, at også elever og læ-
rere kunne se deres boglån i Lectio.

Det er en stor fordel, at vi har fået et 
mere ’åbent’ bogdepot. Eleverne kan 

se, hvornår de har lånt og afleveret de-
res bøger. Lærerne kan selv reservere 
og hjemkalde bøger samt give lektier 
for i de bogtitler, som er registreret på 
holdet.

På den personlige forside vises der  
automatisk en besked, når en bog 
eller kvitteringsliste skal afleveres. Det 
betyder, at vi nu langt hurtigere får 
bøger og kvitteringslister retur. Derfor  
kan vi nu udnytte bogbestanden me-
get bedre. 

Det er med Lectio Bogdepot blevet 
nemmere at håndtere holdskift og 
tilgang af nye elever. 

Når vi får en ny elev på skolen midt i 
skoleåret, eller når en IB elev skifter 
hold, dannes der automatisk en liste 
med de bøger, som eleven skal have. 

Det er derfor nemt at udskrive en 
elevkvitteringsliste, som underskrives 
ved udleveringen af bogpakken. 

I Lectio Bogdepot er der hurtig adgang 
til alle informationer om reservationer 
og udlån m.v. De findes frem via sø-
gefelt eller scanning af stregkode på 
bog, kvitteringsliste eller studiekort.

Til den store bogaflevering har vi 
tænkt os at indkøbe flere scannere, så 
der kan foretages bogaflevering flere 
steder på skolen på én gang.

Vi er meget tilfredse med Lectio Bog-
depot, som har sparet os for meget af 
det besvær, vi havde før i tiden. Det 
eneste, vi savner, er muligheden for at 
kunne udskrive rykkere og regninger 
direkte fra Lectio, men vi ved, at det 
allerede er under udvikling.”

Bogansvarlig Lena Braae fortæller om Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskoles 
erfaringer med Lectio Bogdepot.
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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

Se mere på: www.lectio.dk
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