
I sommeren 2013 benyttede vi Censormo-
dulet til årsprøver for alle daværende 2. 
g. elever, der var med i forsøg med digital 
eksamen i dansk og engelsk. 

Vi erfarede i sommers, at den digitale af-
levering var smidig og vores fornemmelse 
er også, at det er mere sikkert. Forud-
sætningen er selvfølgelig, at man har en 
stabil internetforbindelse. Det var enkelt 
for vagterne at få et overblik og de kunne 
nemt kontrollere, at eleverne havde afleve-
ret. Det var tidsbesparende og generelt en 
stor hjælp at slippe papiret i afleverings-
situationen.  

Derfor har vi også besluttet os for at 
afvikle SRP aflevering digitalt. Vi har 300 
elever, der hver afleverer 4 eksemplarer 
af deres SRP aflevering, der oftest fylder 
min. 25 sider. Det bliver til ca. 100 sider 
pr. elev og i alt minimum 30.000 stykker 
papir, som hvert år printes på forældres 
arbejdspladser, hjemme og på skolen. Det 

er 30.000 stykker papir, som vi hvert år skal 
sortere, pakke og sende til censorerne. Det 
er selvsagt et kæmpe arbejde både for 
administrationen og for eleverne, men i år 
bliver det anderledes. 
 
I år får eleverne både deres problemfor-
mulering digitalt og på papir, da det også 
er en overgang for eleverne. Det betyder, 
at vi administrativt uploader elevernes 
problemformulering som en pdf fil, og på 
den måde får censor elevens problemfor-
mulering og aflevering samlet digitalt.  

Censormodulet vil helt klart spare os for en 
masse administrativt arbejde i forbindelse 
med distribution til censorerne af de kom-
mende SRP afleveringer. Selve forberedel-
sen og opsætningen af prøveholdene er 
meget simpel. 

En forudsætning for, at vi har turdet at 
kaste os ud i noget helt nyt er, at vi ved, 
at der er hjælp at hente. Lectiosupporten 

har altid været en stor force for Lectio. I 
opstartsprocessen har supporten været en 
stor støtte og opbakning og i modsætning 
til andre steder, hvor man møder telefonkø 
og lang behandlingstid, så kan vi altid 
regne med at få hurtigt hjælp.  

Den skriftlige eksamen nærmer sig mere 
og mere undervisningssituationen. Alle 
elever har computere og afleverer i forve-
jen alle opgaver digitalt, og lærere retter 
for det meste også digitalt. Om man vil 
det eller ej, er det den vej udviklingen går. 
Jeg tror på, at i løbet af de næste 2 år, så 
er det den måde alle skriftlige prøver vil 
blive afleveret på. Derfor vil vi i gang med 
det nu, så vi kan få os nogle erfaringer. 
Vores plan er at indføre digital aflevering 
på fuld skala. I år afholder vi alle SRP 
afleveringer og årsprøver digitalt, samt de 
digitale eksamener for dansk og engelsk, 
som forberedelse til sommer 2015, hvor vi 
planlægger at digitalisere alle prøver.
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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


