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Baggrund

Baggrund
Lectio er udviklet med henblik på at løse gymnasiernes behov for et værktøj til håndtering af
skemaændringer og hvad der heraf følger i en stadigt mere omskiftelig hverdag.
Det er ikke længere godt nok med et grundskema, der kører hele skoleåret ud. I praksis er der i det
daglige mange ændringer til grundskemaet. Der er en del manuelt arbejde med at indpasse
ændringerne i skemaet samt kommunikere ændringerne ud til både lærere og elever.
Derudover er der et udtalt behov for at holde regnskab med antallet af afholdte lektioner for hvert
enkelt hold i forhold til holdets årsnormering samt for hver enkelt lærer i forhold til lærerens
årsnormering for sine hold.
Lectio's formål er at gøre hverdagen nemmere for gymnasiets administration samt for elever og
lærere ved at løse ovenstående behov.
Formålet med denne introduktionsvejledning til Lectio er at uddybe hvilke fordele Lectio giver
gymnasiets administration, lærere og elever i hverdagen.
God fornøjelse!
MaCom A/S

Materialet er senest revideret: 3. august 2005.
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1. Hvad er Lectio?
Lectio er et system til den daglige håndtering af og orientering om skemaændringer.
Lectio er ikke i sig selv et skemalægningsprogram, men mange gymnasier benytter en eller anden
form for skemalægningsprogram til at generere et grundskema. Dette grundskema kan hentes ind i
Lectio og anvendes som udgangspunkt ved skoleårets start. Et skema der er lagt manuelt kan
også hentes ind i Lectio.
Lectio bruger Gymnasieadministrationssystemet GAS's data om elever, lærer, hold og lokaler.
Data hentes ind i Lectio fra GAS.
I det øjeblik skoleåret starter foretages alle løbende ændringer til skemaet i Lectio af
administrationen og til dels af lærerne. Derfor viser Lectio til et hvert tidspunkt det aktuelle skema.
Elever og lærere kan via internettet se deres personlige skema inklusive ændringer og aflysninger
samt antallet af afholdte og planlagte lektioner for hvert hold.
Ved årets afslutning kan der udskrives en rapport med årsagerne til aflysning af lektioner. Denne
rapport kan efterfølgende sendes til de rette myndigheder.

Introduktion til Lectio Grundmodul

Side 4 af 11

Fordele for eleverne

2. Fordele for eleverne
Eleverne kan til enhver tid se den nyeste information via internettet. Forældre og elever kan selv
holde øje med, om de har modtaget de lektioner, de har krav på i hvert fag samt se deres skema
for en bestemt uge inklusiv de ændringer og aflysninger der eventuelt måtte være.
Elever kan både hjemmefra og på skolen klikke sig ind på www.lectio.dk og se informationer som
lektionsændringer, skemaer og holdrapporter. Der kan også være et link til Lectio fra gymnasiets
egen hjemmeside.
Månedskalender, Ugeændringer & Dagsændringer
Eleverne kan se en oversigt over månedens vigtige begivenheder samt alle skemaændringer for en
bestemt uge eller en bestemt dag.
Herunder vises et eksempel på et ugeændringsskema for hele gymnasiet.
Ændrede lektioner vises med kursiv skrift og aflyste lektioner vises med en streg igennem.

Ugeændringsskema
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Skemaer
Her kan eleven vælge at få vist et ugeskema for en elev, en lærer, en klasse, et hold, et lokale eller
en ressource. Skemaet for den valgte uge viser også ændringer og aflysninger. En ressource kan
f.eks. være Av-udstyr som TV og video m.v.
Fordelen ved ugeskemaerne ud over at eleven kan se sine egne lektioner, er at man til ethvert
tidspunkt kan finde en bestemt elev, hold, klasse og lærer samt se hvornår et lokale eller en
ressource er henholdsvis optaget og ledigt.
Herunder vises et eksempel på et ugeskema for en elev.

Ugeskema for elev
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Hold
Eleverne kan få vist følgende informationer om hvert hold:
• Holdets modulregnskab.
• Hvilke elever og lærer(e) der er på holdet.
• En liste der viser alle holdets planlagte, afholdte og aflyste lektioner.
• En liste der viser hvornår holdet deltager i en anden aktivitet som f.eks. at holdet er på en
ekskursion.
• Detaljeret information om en bestemt lektion som f.eks. hvad eleverne skal have forberedt
samt hyperlinks til sider på internettet, der er relevante for lektionens emne.
Se eksempel på modulregnskab for holdet 1a musik herunder:

Hold modulregnskab
Se eksempel på en lektionsliste for holdet 1a musik herunder:

Holds lektioner
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3. Fordele for lærerne
Lærerne kan holde øje med antallet planlagte og afholdte lektioner for deres hold, se deres skema
for en bestemt uge inklusive de ændringer og aflysninger der eventuelt måtte være. Lærerne kan
tildeles rettigheder til selv at oprette, redigere og aflyse lektioner.
Lærerne får større frihed og fleksibilitet i planlægningen af deres feriefridage samt i de tilfælde hvor
der skal planlægges ekstra lektioner for at årsnormen kan blive opfyldt.
En lærer kan til enhver tid se, hvor mange undervisningslektioner, der er tilbage til at afvikle
pensum i og det bliver i praksis muligt for lærerkollegaer at bytte timer, da systemet nemt og hurtigt
- giver overblik over, hvem det kan betale sig at spørge.
Lærerne kan både hjemmefra og på skolen klikke sig ind på www.lectio.dk og se og redigere
informationer som lektionsændringer, skemaer og holdrapporter.
Månedskalender, Ugeændringer & Dagsændringer
Lærerne kan ligesom eleverne se en oversigt over månedens vigtige begivenheder samt alle
skemaændringer for en bestemt uge eller en bestemt dag.
Skemaer
Lærerne kan ligesom eleverne få vist et ugeskema for en elev, en lærer, en klasse, et hold, et
lokale eller en ressource. Derudover har lærerne mulighed for at se et ugeskema for et bestemt fag
eller faggruppe. At få vist et ugeskema for et bestemt faggruppe kan være nyttigt i planlægningen
af faggruppemøder samt i planlægningen af fælles lektioner eller ekskursioner.
Se eksempel på faggruppe ugeskema herunder:

Ugeskema for faggruppe
Lektioner og andre aktiviteter
Lærerne kan, hvis de har fået tildelt rettigheder til det oprette, redigere og aflyse lektioner og andre
aktiviteter. Andre aktiviteter kan f.eks. være ekskursioner, studieture og blokdage/flexdage.
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Frie lærere, lokaler og ressourcer
Lærerne kan udtrække særlige skemaer der viser i hvilke moduler en lærer, et lokale eller en
ressource er ledig.
Se eksempel på ugeskema der viser frie ressourcer herunder:

Ugeskema med frie ressourcer

Hold
Lærerne kan ligesom eleverne få vist følgende informationer om hvert hold:
• Holdets modulregnskab.
• Hvilke elever og lærer(e) der er på holdet.
• En liste der viser alle holdets planlagte, afholdte og aflyste lektioner.
• En liste der viser hvornår holdet deltager i en anden aktivitet som f.eks. at holdet er på en
ekskursion.
• Detaljeret information om en bestemt lektion som f.eks. hvad eleverne skal have forberedt
samt hyperlinks til sider på internettet, der er relevante for lektionens emne.
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Årsopgørelse
Lærerne kan til enhver tid se en aktuel opgørelse over deres normerede og krediterede løntimer og
moduler pr. hold samt for aktiviteter uden holdtilknytning.
Resultatet af årsopgørelsen viser den aktuelle situation, for om en lærer kommer til at have
afspadsering eller tilspadsering næste skoleår. Er tallet i feltet Forrentet positivt viser det antal
afspadseringstimer er tallet negativt viser det antal tilspadseringstimer i det efterfølgende skoleår.
Tabellen nederst i skærmbilledet viser detaljerede oplysninger for de lektioner og andre aktiviteter,
hvor der er foretaget kreditering af arbejdsmarkedstimer. Arbejdsmarkedstimerne indgår ikke i
årsopgørelsens regnskab før de er blevet låst/godkendt.

Årsopgørelse
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4. Fordele for administrationen
Administrationen sparer meget tid ved at bruge Lectio til at håndtere skemaændringer.
Lectio har en række tjekfunktioner for dobbeltbookning af elever, lærere, lokaler og ressourcer
samt tjek for om der er nogen planlagte lektioner uden lærere eller lokaler. Det betyder også at
den type fejl i skemaet nemt findes og rettes inden et skoleår starter. Det betyder at den
nuværende årlige indkøringsperiode for skemaet kan undgås.
Administrationen har udover de muligheder som lærerne og eleverne har, mulighed for at tildele
adgangsrettigheder til lærerne samt oprette nye ressourcer som f.eks. en ny videokanon.
Administrationen kan udtrække en liste der viser hvor mange undervisningslektioner og
arbejdsmarkedstimer hver lærer har haft, samt en rapport med årsagerne til aflysning af lektioner
(f.eks. sygdom, omsorgsdage etc.).
Administrationen kan derudover oprette, redigere og aflyse lektioner og andre aktiviteter også
oprette bemærkninger for enkelte dage, der vil blive vist i alle skemaer.
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