
”Vi startede for alvor med Lectio i dette  
skoleår. Året forinden havde vi brugt på at 
sætte os ind i systemet, men først her i dette 
skoleår 12/13 tog vi systemet i brug fuldt ud.  

Eksamensmodulet tog vi i brug første gang 
ved dette års større skriftlige opgaver. Min 
forventning til brugen af Eksamensmodulet 
var store. Især i forbindelse med studieret-
ningsprojektet så jeg frem meget til at ad-
ministrere eksamen i Lectio, da dette førhen 
var en besværlig proces i vores tidligere 
system på grund af underfag og tilhørende 
vejledere. 

Inden vi kunne tage Eksamensmodulet i 
brug, skulle der være styr på vores stamdata. 
Det trak selvfølgelig lidt tænder ud, men 
samtidig var det ret overskueligt, da det me-
ste af vores data blev overført til Lectio fra 
det gamle system. Til denne opstart havde 
vi besøg af en fra Lectio og en konsulent fra 
Kursussekretariatet, som hjalp os og gen-
nemgik en masse funktionaliteter med os.  
Derudover hjælpes vi meget indbyrdes sko-
lerne imellem, og vi får gode råd og hjælp 

fra Campus Bornholms almene gymnasium, 
som har brugt Lectio i længere tid, og derfor  
har godt kendskab til systemet. 

Generelt har det været meget overskueligt 
idet Lectio er nemt at finde rundt i, og jeg 
har fået den hjælp, jeg har haft brug for. 
Verifikation af stamdata har især været nyttig 
i og med, at funktionen gjorde det nemt at 
opdage store og små fejl. Muligheden for 
at lave udtræk til Excel på de fleste sider i 
Lectio er også en af de funktioner, som vi 
bruger meget.

Hele denne sommers eksamener er plan-
lagt i eksamensplanlægningsprogrammet. 
Programmet er brugervenligt, og det har 
været logisk at finde ud af. Tidligere lagde 
jeg eksamensplanen i hånden, og jeg skulle 
være meget opmærksom på, at der ikke 
forekom dobbeltbookninger eller andre fejl. 

Dét at alle prøvehold oprettes automatisk 
i Lectio med indlæsning af ’Udtræk af 
prøvefag’ fra XPRS, var en kæmpe fordel i 
modsætning til vores gamle system. Før 

måtte jeg oprette alle prøvehold manuelt 
samt indtaste de nødvendige oplysninger for 
at kunne indberette til XPRS. Dette har jeg 
sluppet for i år. Både planlægningen samt 
alle indberetninger til og udmeldinger fra 
XPRS er gået helt gnidningsfrit. 

Lectio Eksamensmodul lever fuldt op til 
mine forventninger og har lettet processen 
en del. Først var jeg lidt utryg ved at skulle 
benytte et nyt system, men det har givet et 
meget positivt resultat. Jeg er spændt på 
eksamenernes offentliggørelse, hvor elever 
og lærere vil få alt, hvad de har brug for 
at vide direkte på deres forsider og i deres 
skema. Jeg har selvfølgelig nogle ønsker til 
ændringer og nye funktioner, som jeg har 
brug for i min arbejdsgang med eksamen. 
Jeg kunne for eksempel rigtig godt tænke 
mig, at det blev muligt at filtrere på klasser 
og lærere, og at der bliver taget højde for 
eksamenslærere på flere afdelinger. 

Alt i alt er det gået rimeligt gnidningsfrit, og 
Lectio Eksamensmodul er genialt til eksa-
mensplanlægning.” 

Uddannelsessekretær Anette Vejborg fra Campus Bornholm fortæller om sine 
erfaringer med Lectio Eksamensmodul.

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: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Censormodul

• Aflevering

• Plagiatkontrol

• Distribution

• Karakterer

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot


