
Simon Kristiansen og Matias Sørensen fik karakteren 12 i deres speciale, hvor 
de har fundet frem til en ny metode til forbedring af holdpakning med Lectio.
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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

Thomas K. Stidsen, DTU udtaler:
”På DTU Management har mine to 
studerende Simon Kristiansen og 
Matias Sørensen, gennem det sidste 
års tid, i deres speciale arbejdet på at 
udvikle en ny metode til holdpakning 
med Lectio. 

I Lectio anvendes der algoritmer til 
planlægning af konsultationer, eksa-
mener, time-fagfordeling, skemalæg-
ning og holdpakning. 

Holdpakning handler om at fordele 
eleverne på så få hold som muligt 
ved anvendelse af så få skemablokke 
som muligt. Udover det økonomiske 
incitament er en optimal holdpakning 
en forudsætning for, at gymnasier og 
erhvervsskoler kan lægge det bedst 
mulige skema for elever og lærere. 

Lectio’s eksisterende holdpaknings-
algoritme er fokuseret på hurtigt, 
at finde en løsning der er optimal 
eller meget tæt på optimal. Simon 
og Matias har i udviklingen af den 
nye metode til holdpakning haft den 
udfordring, at der inden for et kort 
tidsrum altid skulle findes den 100 
procent optimale løsning af holdpak-
ningsproblemet. 

Simon og Matias har løst optimerings-
opgaven så godt, at censor og jeg gav 
dem begge karakteren 12 til deres 
kandidateksamen, som blev afholdt 
fredag den 12. marts 2010 på DTU 
Management. 

I øjeblikket er vi i samarbejde med 
MaCom ved at ansøge Akademiet for 
de Tekniske Videnskaber om, at Simon 

og Matias via ErhvervsPhD-ordningen 
kan tage en PhD hos MaCom. 

I PhD-projektet vil Simon og Matias 
arbejde videre med optimering af de 
andre planlægningsområder i Lectio.”

F.v.: Censor: Jesper Hansen fra fir-
maet Jeppesen, Simon Kristiansen, 
Matias Sørensen og Vejleder: 
Lektor Thomas K. Stidsen fra DTU 
Management.


