
”Alfa og omega for en vellykket sko-
lefusion er et fælles administrativt 
styresystem. Det var udfordringen for 
Rybners Gymnasium, der er et resultat 
af sammenlægningen mellem Esbjerg 
Handelsskole og Esbjerg Statsskole, som 
trådte i kraft 1, januar 2011.

For vores vedkommende lå der en barri-
ere i forhold til, at den gamle handelskole 
skulle indberette til Ministeriet for Børn 
og Uddannelse i Easy, mens det almene 
gymnasium brugte Lectio. Disse standar-
der var bestemt af MBU, og før vi kunne 
få en dispensation, var det ikke muligt at 
integrere gymnasiets to uddannelsesret-
ninger i et fælles system.

Disse drøftelser med MBU og UNI-C 
tog et lille års tid. I den samme periode 

havde vi skitseret, hvilken struktur Ryb-
ners koncernen havde brug for, idet vi 
skulle bruge et Lectio, som var skræd-
dersyet til en uddannelsesvirksomhed på 
flere adresser. Primo september i år var 
Lectio klar med vores løsning, så vi nu er 
i stand til at kommunikere sammen på 
gymnasiet, selv om vi er på to forskellige 
adresser. Dvs. at vi nu kan kan drive et 
fælles gymnasium og bruge Lectio til at 
holde styr på de ca. 200.000 timer, vi har 
ansvaret for i den daglige drift”.

Det nye Lectio har betydet, at alle lærere 
nu kan kommunikere sammen. Det har 
også betydet, at vi kan arrangere møder i 
en fælles kalender både på ledelsesplan, 
lærerplan og på elevside. Det giver en 
helt anden følelse af at være i samme 
hus.

Selvfølgelig har der været komplikationer 
og tilvænningsvanskeligheder. Vores 
dokumenter fra den ene uddannelsesret-
ning er gledet over i den anden retnings 
dokumenthåndtering, fordi sammen-
lægningen nødvendigvis må køre videre 
under ét institutionsnummer. En større 
datamængde er en anden problematik, 
vores undervisere skal forholde sig til. 
Disse forhold må vi forholde os til på 
anden vis, men det ændrer ikke ved, at 
den fulde sammensmeltning af Rybners 
Gymnasium nu endelig kan gennemføres 
i fuld skala.

Uden Lectio’s medarbejdere ville sam-
menlægningen ikke kunne realiseres, og 
vi har været meget begejstrede over deres 
professionalisme, initiativ og handlekraft.”

Rektor for Rybners Gymnasium Søren Copsø fortæller om sine erfaringer med 
skolefusionen 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

Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio
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