
”For 3 år siden startede vi forbe-
redelserne til fusionen af Metro-
politanskolen og Østre Borgerdyd 
Gymnasium. Klargøringen til over-
førsel af data fra de eksisterende 
skoler i Lectio til det nye Gefion 
Gymnasium startede med et møde 
hos MaCom i efteråret 2009. Her fik 
vi afklaret hvilke behov, der skulle 
dækkes ved sammenlægningen, 
og hvilke data, der skulle overføres. 

Længere henne i processen blev 
der afholdt endnu et møde for 
at få de sidste detaljer på plads, 
hvorefter MaCom lagde en plan for 
sammenlægningen. 

Efter de sidste elever var dimitteret 
i sommer, blev der lukket af for alle 
brugere i 24 timer, mens MaCom 

sørgede for at få alle data overført 
til den nye skole, som lå klar efter 
sommerferien. Vi har kun haft gode 
erfaringer med at køre data fra de 
to skoler sammen til en skole i 
Lectio.

Metropolitanskolen har med sine 
800 år og Østre Borgerdyd med 
sine 223 år, haft forskellige proce-
durer og arbejdsgange. Derfor har 
det været vigtigt for os, at lærerkol-
legiet fra hver af de gamle skoler 
fik lært hinanden at kende inden 
åbningen af Gefion Gymnasium. 

Skolernes personale og elever har 
udelukkende bakket op omkring 
fusionen. Det har vi naturligvis 
været glade for, da alternativet 
ville have været en lukning af både 

Metropolitanskolen og Østre Bor-
gerdyd Gymnasium.

MaCom har ydet os en fortrinlig 
service i forbindelse med fusionen, 
og vi har en oplevelse af, at vi kan 
finde ældre oplysninger om elever, 
da vi stadig har adgang til de to 
gamle skoler i Lectio. Er der opstået 
problemer af en hvilken som helst 
art, er de blevet løst hurtigt, så 
denne proces er gået langt over 
forventning. 

Da vi er de første almene gymna-
sier, der har gennemgået en fusion, 
håber vi på at kunne få bevilget 
midler til at afholde kurser og semi-
narer om emnet, og kan naturligvis 
anbefale MaCom som samarbejds-
partnere i en sådan proces.”

Pædagogisk leder Karin Bøhrk, rektor Birgitte Vedersø og vicerektor Annegrete Larsen fra Gefion 
Gymnasium fortæller om deres erfaringer med skolefusion i Lectio.

Erfaringer med Lectio skolefusion
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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

Opbygningen af Lectio


