
”Vi har brugt Lectio i flere år, men i år 
er det første gang, vi benytter Lectio’s 
Eksamensmodul. 

Vi besluttede at udskifte vores tidligere 
administrationssystem med Lectio 
Eksamensmodul, fordi vores gamle 
system sidste skoleår ikke fungerede 
optimalt med XPRS. I Lectio fungerer 
kommunikationen med XPRS fuld-
stændig upåklageligt. Desuden har vi 
længe haft et stort ønske om at have 
alle data samlet i ét system. Det er 
væsentligt for os, at vi ikke længere 
behøver at vedligeholde flere syste-
mer.

Skiftet til Lectio har været en kul-
turforandring. Nu er alle oversigter 
altid opdaterede, idet én ændring slår 
igennem overalt. Alle skolens aktører 
får et godt overblik, og vi har stort set 

afskaffet papirudskrifter. Tidligere var 
det meget tidskrævende at få ajourført 
eksamensændringer alle steder — med 
stor risiko for fejl. Dertil kom besværet 
med at få orienteret alle elever pr. 
telefon eller brevpost ved ændringer. 
I dag  er det elevernes eget ansvar 
at tjekke for eksamensændringer i 
Lectio.

Vi er meget glade for Lectio suppor-
ten. De er gode til at give kvalificerede 
svar. Man kan ringe og få vejledning,  
hvis man skal i gang med noget nyt,  
som man ikke lige ved, hvordan man 
skal gribe an.

Lectio’s verifikation af eksamensdata 
fungerer godt. Vi har dog måttet væn-
ne os til, at Lectio automatisk finder 
elever med fejl. Tidligere tjekkede vi 
selv hver enkelt elev igennem for fejl.

Planlægningsdelen har en rigtig god 
grafisk visning og er meget brugerven-
lig. På detaljeniveau har vi dog et par 
forbedringsønsker. F.eks. lettere hånd-
tering af frokosttider og gruppeforbe-
redelser samt mulighed for at udskifte 
en lærer på mange AT-prøvehold på 
én gang.

Offentliggørelsen af eksamenerne gik 
fint. Lectio’s dagsrapporter er gode til 
at give et lynhurtigt overblik over da-
gens eksamener. Det er et fantastisk 
godt styringsredskab. 

Via Lectio’s verifikationside for beviser 
har vi fået fuldt styr på, hvilke elever 
der er i fare for ikke at få et bevis. Vi 
har udskrevet nogle kladdebeviser, og 
det ser meget fint ud. Vi føler os helt 
trygge ved snart at skulle udskrive de 
endelige eksamensbeviser.”

Uddannelsesleder Lise Lotte Enevold Hansen og vicerektor Susanne Thomsen Jensen 
om Odder 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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