
”Vi har allerede haft Lectio som paral-
lelt studieadministrativt system i flere 
år, og har derfor før aktivitetsindberet-
tet vores STX elever. Det var derfor et 
ønske for os også at kunne indberette 
vores HHX og HTX elever igennem 
Lectio. Alle skolens data lå altså klar 
i Lectio, hvilket var med til at gøre, at 
processen blev aldeles nem, og at det 
ikke mindst virkede meget logisk for 
os at aktivitetsindberette via Lectio. 

Vi vidste, at Lectio havde erfaringer 
med at hjælpe andre erhvervsskoler 
i forhold til at aktivitetsindberette via 
Lectio og dét havde en stor indfly-
delse på, at vi følte os ekstra trygge 
og i erfarne hænder. 

Det var derfor oplagt for os at søge 
om dispensation fra MBU, - en dis-
pensation, som blev bevilliget efter 
ansøgning, hvor ministeriet udviste 
stor hjælpsomhed med sagsbehand-
lingen. Bevillingen og vores allerede 
klargjorte data gjorde, at vi blot dagen 
efter modtagelsen af dispensationen 
var klar til at aktivitetsindberette via 
Lectio, uden nogle større problemer. 
Dér hvor vi havde nogle tvivlsspørgs-
mål, havde supporten de rigtige svar. 

For os betyder dispensationen fra 
MBU, at vi kan tage et ekstra skridt 
fremad, hvor vi på længere sigt kan 
samle alle vores afdelinger med 
længerevarende forløb i et system. 

Det vil i høj grad være med til at lette 
arbejdsgangene for vores ledere, ud-
dannelsessekretærer og regnskabs-
medarbejdere. 

I forhold til restårseleverne, har vi 
– ved denne første aktivitetsindberet-
ning – haft korrigeret disse manuelt, 
hvilket var en utrolig nem proces, som 
gik ganske smertefrit. Nu ser vi frem 
til, at MBU ved næste aktivitetsindbe-
retning den 16. marts 2013 bliver klar 
til at modtage restårseleverne elektro-
nisk, og når de bliver klar, har Lectio 
lovet, at restårseleverne automatisk 
vil blive håndteret i forbindelse med 
aktivitetsindberetningen.” 

Steffen Lund fra CPH West fortæller om deres erfaringer med at få dispensation 
fra Ministeriet for Børn og Undervisning til at aktivitetsindberette via Lectio 

Erfaringer med dispensation til aktivitets-
indberetning via Lectio
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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

Opbygningen af Lectio


