
Vi tog Censormodulet i brug for første 
gang, da vi skulle afholde SRP i 2013. 
Handelsskolen i Frederikssund, som vi 
deler IT-support med, havde fingeren på 
pulsen og anvendte Censormodulet før os. 
IT-supporten inspirerede os efterfølgende 
til at tage modulet i brug.

Første gang vi benyttede Censormodulet, 
gik vi med både livrem og seler, og bad 
eleverne om også at aflevere deres SRP-
opgaver på papir. Efterfølgende konstate-
rede vi, at Censormodulet betød, at der 
kom mere ro på i huset, da vi skulle sende 
afleveringerne af sted til censorerne.  

Ved at sende afleveringerne digitalt, be-
høver eleverne ikke møde op på skolen. 
Under SRP sidste år, var der nogle elever, 
som blev syge og som skulle aflevere 
opgaven dagen før juleaften. Da behøvede 
hverken lærer eller elev at møde på skolen 
ved afleveringen. Censorerne kunne også 

gå i gang med at rette elevernes afleverin-
ger, straks efter, de var sendt af sted. Be-
dømmerne kunne udskrive opgaverne og 
tegne og overstrege, så meget de havde 
lyst til. 

Hvis nogle censorer ville have en papir-
udgave af afleveringen, printede vi ud og 
sendte afleveringen til dem. Der er nemlig 
mulighed for at downloade elevernes 
opgaver som zip-filer, hvilket dog kræver 
en smule ekstra arbejde. I den forbindelse 
ville det dog være rart med en knap, som 
kunne udskrive alle elevernes afleveringer 
direkte.

En af de ting, som gjorde os interesserede 
i at bruge Censormodulet til at starte med, 
er muligheden for at kontrollere elevernes 
afleveringer for plagiat. En af de erfaringer, 
vi har gjort os efter SRP, er, at det er vigtigt 
at tage stilling til spørgsmålet om, hvilke 
filformater eleverne afleverer i.  

Udover SRP, har vi også brugt Censor-
modulet ved afholdelsen af f.eks. som-
mereksamen 2014. Da var det dejligt for 
eksamens-vagterne, at de kunne følge 
med i digitalt, hvor mange elever, som 
havde afleveret deres opgave. 

En af fordelene ved Censormodulet ved 
sommereksamen er, at, hvis der er flere 
censorer til én opgave, får de afleveringen 
samtidig. Den første censor skal dermed 
ikke ligge vandret for at sende afleverin-
gen af sted til den næste.

Overordnet set er opbygningen af Censor-
modulet nem at gå til. Alt i alt har Censor-
modulet levet op til forventningerne og det 
går hånd i hanke med vores fremadrettede 
strategi om at skære ned på forbruget af 
papir. Ved afholdelsen af SRP 2014, skal vi 
derfor kun bruge Censormodulet, og ikke 
papir. 
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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


