Erfaringer med Lectio Studiekort
Skoledriftschef Hanne Gjerløff fra Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole fortæller om
erfaringer med studiekort fra Lectio
”Vi begyndte at printe studiekort fra
Lectio, da vi tog Lectio bogdepot i
brug. Det var naturligt at gøre det på
det tidspunkt, da det letter arbejdsgangene i bogdepotet, at eleven søges
frem ved scanning af studiekortet.
De eneste forudsætninger for at printe
studiekort er et godt webkamera
med autofokus og en kortprinter. Hos
Barcode Partners kan man få en pakke
med både kortprinter, scanner og kort.
Før skoleårets start har vi designet og
printet bagsider på alle kortene, så de
er gyldige i udlandet. På elevernes
første skoledag bruger vi højst 10
minutter pr. klasse på at tage billeder
af eleverne. Når billederne er taget, kan
lærerne se deres nye elever i Lectio, og
studiekortet giver de nye elever tilhørsforhold til skolen. Kortet bruges bl.a.
som adgangskort til fester, og har gjort
det lettere at være vagt til festerne.

I forhold til skolefotografers studiekort,
er der flere fordele ved at printe dem fra
Lectio. For det første kommer elevoplysningerne fra Lectios stamdata, så
der kan ikke snydes med fødselsdato.
For det andet skal vi ikke vente på
leveringen af kortene, da vi printer dem
samme dag, som billederne er taget. I
programmet til studiekort savner vi dog
mulighed for at kunne eksportere billederne og en bedre funktion til masseudskrift af billederne.
Vi opdagede hurtigt, hvordan vi kunne
få mest muligt ud af vores kortprinter,
da man foruden kort med stregkode,
også kan få kort med magnetstribe
eller chip. Vores lærere og elever får
chipkort, som giver adgang til deres
printer- og kopikonti, når kortet læses.
Takket være vores printersky kan man
vælge mellem alle printere til udskrift,
når der er trykket print fra computeren.

Ved hjælp af et simpelt billedbehandlingsprogram eller PowerPoint
kan vi også lave andre typer kort end
de almindelige Lectio studiekort. På
den måde laver vi særlige kort med
nøglesnore til festudvalgsmedlemmer,
navneskilte til konferencer samt parkeringstilladelser til elever, lærere og
besøgende, som med en plastiklomme
kan sættes i forruden på bilen. Også
ved forældrekonsultationer bruger vi
kortene til lærerne, så der står navn og
fag på dem.
Der er mange anvendelsesmuligheder
ved studiekortet, og man kan håbe,
at det en dag, vha. chipkortet, bliver
muligt at registrere fravær, betale i
kantinen og der kan kodes adgangsrettigheder ind i kortet, så det kan bruges
til åbning af døre og login i Lectio.”
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