
”Det har i år været vores første skoleår 
med Lectio. Inden vi fik Lectio, har 
vi i en del år kørt med mange andre 
systemer — heriblandt vores intranet, 
GAS, SkoleKom, Fronter og UNI-C 
Studieplan. Det gav en del problemer 
med så mange forskellige platforme. 
Derfor nedsatte vi et udvalg, som 
skulle finde ét system, der kunne 
erstatte dem alle sammen. Vi nåede 
frem til, at det skulle være Lectio, da 
det kunne det hele. 

Vi valgte at tage springet til hele Lectio 
på én gang. Det tog os ca. en måned 
at vænne os til Lectio. Det gik nemt for 
lærere og elever. I administrationen 
havde vi dog en del arbejde med over-
førsel af data fra de gamle systemer 
til Lectio. Når vi i dag ser tilbage på 
det, så har fordelene helt klart opvejet 
ulemperne.

Hele forløbet omkring eksamen har 
fungeret super godt. Lectio har været 
dejlig overskuelig og brugervenlig. 
Kommunikationen med XPRS’ indbe-
retninger og udmeldinger gik nemt, 
og der er ikke en eneste gang, hvor 
en indberetning ikke bare er gået lige 
igennem. 

Eksamensplanlægningen har nær-
mest været sjov at arbejde med. Vi fik 
først et automatisk forslag til en plan, 
hvorefter vi tilpassede den manuelt. Vi 
havde hele tiden hånd i hanke med 
planlægningen, og det var dejligt nemt 
at tildele tider, fordi Lectio automatisk 
tager højde for forberedelsestid og 
frokost.

I år har vi haft en mere stilfærdig 
eksamensoffentliggørelse end vi ple-
jer, da elever og lærere kan se deres 

eksamener på  forsiden og i skemaet.  
Det er vores forventning, at vi også 
kommer helskindet igennem den 
næste periode med udskrivning af 
eksamensbeviser til afgangseleverne. 

Vi er godt tilfredse med Lectio suppor-
ten, de er meget kompetente og imø-
dekommende. Vi har gjort en del brug 
af supporten det første år med Lectio. 
Det bliver nok ikke så nødvendigt i 
fremtiden, men det er rart at vide, at 
man hele tiden har dem i baghånden, 
hvis der skulle blive behov for det.

I det nye år glæder vi os til at kigge 
nærmere på det nye Lectio Bogdepot. 
Vi regner med, at boginformationerne 
bliver integreret med andre dele af 
Lectio, som f.eks. lektier og studie-
planer, samt at eleverne kan se en 
oversigt over deres egne boglån.”

Vicerektor Inger Vinther og sekretær Tine Dahl fortæller om Faaborg Gymnasiums 
erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
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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

I skoleåret 2008/09 anvendes Lectio af 135 gymnasier, hvoraf 106 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen.  Se mere på: www.lectio.dk
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