
Første gang vi anvendte Censormodulet 
var til AT-forløbet i februar 2014. Vi har 
tidligere haft brugt Lectios opgavemodul 
til digital aflevering af eksamensopgaver. 
Beslutningen om at bruge Censormodulet 
skete derfor meget hurtigt, da vi mente, at 
det var den bedste afleveringsform. Valget 
skete da eleverne allerede var i gang med 
AT-opgaverne, men efter kun 2 dage var 
alt klar.

Vi så mulighederne for at spare tid og 
penge, så derfor var der ingen tvivl om 
også at bruge modulet til eksamenerne i 
sommer. Eleverne var glade for at kunne 
aflevere digitalt, da de slap for at medbrin-
ge egen printer. Til eksamenerne stillede 
vi dog 4 printere til rådighed, så eleverne 
havde muligheden for at lave udskrifter til 
redigering og korrektur.

I flere år er alle skriftlige opgaver på 
skolen blevet afleveret og rettet digitalt, 

så lærerne har ikke stillet spørgsmålstegn 
ved brugen af digital aflevering til eksa-
menerne. Derfor vil vi selvfølgelig også i 
fremtiden gøre brug af Censormodulet.

Specielt funktionen til at overføre afleve-
ringerne til det almindelige opgavemodul, 
har lærerne udtrykt stor tilfredshed med. 
Det er en måde hvorpå, lærerne langt 
nemmere kan få adgang til opgavebesva-
relserne. 

Under selve eksamenerne har den digitale 
aflevering fjernet prøvevagternes arbejde 
med papirhåndtering og tunge afleve-
ringsprocedurer. Deres indsats har derfor 
kunnet koncentreres om det egentlige 
tilsyn med eksamensafholdelsen.

Et mindre problem er, at der for nogle 
eksamenopgaver stadig indgår en skriftlig 
delprøve samt bilag, som vi er nødt til at 
håndtere på papir. Dette vil forhåbentlig 

ændre sig, så vi i fremtiden slipper for 
håndteringen af papir.

I forhold til censorernes holdning til digital 
aflevering, oplevede vi kun ganske få, som 
ikke ønskede at modtage afleveringerne 
elektronisk. Til disse printede og frem-
sendte vi afleveringerne som førhen, men 
det er småting sammenlignet med det 
arbejde, vi tidligere har lagt i at sende af-
leveringerne. Til de censorer, der ikke kom 
fra lectioskoler, brændte vi en CD-rom, så 
alt i alt har vi sparet en masse udgifter på 
post. 

Generelt har alle på skolen nydt godt af 
Censormodulet, og vi mener, at det er et 
godt gennemtestet og driftsikkert system, 
som uden nogle umiddelbare mangler. Vi 
ser derfor frem til også at bruge modulet 
til de kommende SRP afleveringer. Vi har 
kun gode erfaringer med Censormodulet, 
som vi bestemt vil anbefale til andre. 

Uddannelseschef Vagn Olsen fra Rødkilde Gymnasium fortæller om skolens erfaringer med Lectio 
Censormodul.
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Opbygningen af Lectio

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Censormodul

• Aflevering

• Plagiatkontrol

• Distribution

• Karakterer

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot


