
”Vi startede kort før jul med Lectio, da 
vi gerne ville føre timeregnskab og se 
skemaændringer online. På det tids-
punkt, var der ikke nogen af os, der 
havde drømt om at vi også skulle bruge 
Lectio til eksamensplanlægning. 

Vi havde prøvet at planlægge eksamen 
en gang før, og vi vidste derfor hvad vi 
gerne ville have at et eksamensplan-
lægningsprogram skulle kunne. Det 
skulle være gennemskueligt, nemt 
at finde rundt i samt kunne vise en 
opdateret eksamensplan online. Ef-
tersom vi ellers var blevet glade for at 
anvende Lectio, begyndte vi at kigge 
lidt nærmere på Lectio Eksamensmo-
dul. Vi nåede frem til, at det levede 
op til vores ønsker. Derudover tiltalte 
det os, at vi ikke selv skulle stå for at 
installere de løbende opdateringer af 
systemet.

Da vi tog den endelige beslutning om 
at anvende Lectio til eksamensplan-
lægningen, var det med bævende 
hjerte, da der på det tidspunkt kun var 
1 uge til at eleverne skulle indberettes 
til prøve. Vi valgte at satse, på trods af 
at flere advarede os mod at gøre det 
med så kort varsel. 

I løbet af den ene uge arbejdede vi 
nærmest i døgndrift på at blive klar 
med data, og vi nåede det. Det havde 
ikke kunnet ladet sig gøre uden, at 
vi havde haft Lectio supporten ved 
telefonen hele tiden.

Lectio er meget striks med at der ikke 
må være fejl i data, og har flere verifika-
tionssider med gode fejlmeddelelser i 
menneskesprog. Da vi i klargørings-
processen fik rettet fejlene, betød det 
efterfølgende at indberetningerne til 

Undervisningsministeriet har fungeret 
hurtigt og helt upåklageligt. Det var en 
stor fordel at vi ikke skulle bruge tid og 
ressourcer på at få XPRS kommunika-
tionen med Undervisningsministeriet 
til at fungere.

Lectio bærer stadig lidt præg af at være 
startet som et system med udgangs-
punkt i elever og læreres behov, men 
vi oplever også, at den administrative 
del løbende forbedres, med nogle af 
de ønsker vi har og vi ser frem til, at 
der kommer nogle flere visninger med 
samlede overblik.

Vi vil gerne bevæge os hen imod ét 
samlet system og fra næste skoleår går 
vi helt over til at benytte studieplaner 
i Lectio og på sigt også gerne Lectio’s 
konferencedel når den bliver udvidet 
med de ting vi mangler.”

Inspektor Anne Kirsten Pettitt og sekretær Birthe Rasmussen fortæller om 
Vestfyns Gymnasiums erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
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Grundmodul (År 2003)

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Reservation

Elevmodul (År 2004)

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul (År 2005)

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul (År 2006)

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul (År 2007)

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

I skoleåret 2007/08 anvendes Lectio af 120 gymnasier, hvoraf 68 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen.  Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio


