
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 2011/12 anvendes Lectio af 166 skoler, hvoraf 145 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Uddannelsessekretær Mette Ringsager, uddannelsesleder Lene Müller og uddannelseschef Palle 
Birch fra Køge Handelsskole fortæller om deres erfaringer med Lectio Eksamensmodul.

”I vinteren 2011 besluttede vi i samråd 
med lærerne, at vi fra sommeren 2011, 
ville begynde at bruge Lectio. Vi ville 
starte op med alle fem moduler fra dag 1.  
Det betød, at vi i løbet af sommerferien 
skulle klargøre al data og have det ind i 
Lectio. Ved fælles indsats og stor hjælp 
fra supporten fik vi skolen klar, så vi ved 
skolestart kunne køre alt det admini-
strative i Lectio. 

I år har vi for første gang brugt eksamens-
modulet i Lectio, hvilket vi indtil videre 
har været rigtigt glade for. På trods af, at 
vi kun har brugt Lectio siden sommeren 
2011, havde vi høje forventninger til 
eksamensmodulet. Vi forventede, at det 
kørte uden problemer, og vi er ikke blevet 
skuffet. 

Vi havde i forvejen snakket med nogle 
andre erhvervsskoler for at få gode råd, 
og vi deltog også i et kursus omkring 
eksamen i Lectio. Det har hjulpet os 
meget at kunne rådføre os med andre 
omkring systemet. Tidligere år har vi lagt 
vores eksamensplaner dels i hånden og 
dels i et excel-ark. Det plejede at være en 
meget tidskrævende proces. 

Generelt er Lectio et meget tidsbe-
sparende system, og brugen af 
eksamenslægningsprogrammet har 
været med til at effektivisere processen. 
Programmet er både nemt og intuitivt at 
bruge. Fremadrettet kunne vi dog godt 
ønske os en endnu bedre håndtering af 
de fag, som hører til hhx-uddannelsen, 
herunder Studieområdet.

Den største fordel ved Lectio er, at alle 
eksamenshold oprettes automatisk i 
forbindelse med eksamensudtrækket. Vi 
kan hurtigt verificere på elevernes antal 
af eksamener, og tjekke om alle elever 
lever op til kravene fra UVM, fordi det 
hele er samlet ét sted. Kommunikationen 
til UVM er en stor del af eksamensplan-
lægningen, og igen har Lectio fungeret 
upåklageligt.

Når eksamenerne er lagt, er det nemt at 
kommunikere tider og steder ud til både 
elever og lærere. Systemet er meget infor-
mativt. Desuden sparer vi en masse papir 
ved at bruge Lectio. Vi forsøger at køre 
eksamenerne så papirløse som muligt, 
og vi kan via Lectio nemt kommunikere 
alt ud til elever og lærere.”


