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1. Afleveringsprogram til stedprøver 
 

Ved afholdelse af stedprøver som eksamener, års- eller terminsprøver skal eleverne aflevere til en 

lokal maskine på skolen. På maskinen skal der være installeret et afleveringsprogram fra Lectio. 

Afleveringsprogrammet sørger automatisk for at distribuere opgaverne videre til Lectio. Dette er 

nødvendigt for at undgå flaskehalsproblemer når Lectio modtager mange opgaver fra hele landet 

på en gang. Det sikrer desuden at eleverne kan aflevere, hvis skolen skulle miste internet 

forbindelsen i løbet af prøven. 

 

Eleverne kan aflevere til afleveringsprogrammet på den lokale maskine uanset om eleverne har 

internetadgang under prøven eller ej.  

 

Eleverne kan logge på afleveringsmaskinen (med brugernavn og engangskode) ved at indtaste 

adressen til den i deres browser eller hvis eleverne har internetadgang under prøven, så kan de via 

link fra deres forside i Lectio blive viderestillet til afleveringsmaskinen og springe indtastning af 

brugernavn og engangskode over. 

 

Afleveringsmaskinen sender løbende modtagne afleveringer videre til Lectio. Hvis 

afleveringsmaskinen ikke har internetadgang vil den stadigvæk modtage afleveringer fra eleverne. I 

det øjeblik at internetadgang etableres vil den begynde at sende opgaverne til Lectio.  

 
 

Bemærk: Afleveringsprogram benyttes ikke ved større skriftlige opgaver som f.eks.:  SRP, SSO og SRO. 

Til den type afleveringer skal eleverne i stedet for aflevere direkte til Lectio hjemmefra (se mere i 

Lectio Censormodulvejledning). 
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2. Fremgangsmåde  
 

 

Skolens IT-afdeling/ansvarlig bør inddrages i processen omkring opsætning af Afleveringsprogram 

til stedprøver. For klargøring og test af Lectio Censormodul til stedprøver anbefales følgende 

fremgangsmåde: 

 

1. Vejledning: IT-ansvarlig bør først læse: ”Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul 

– Stedprøver installationsvejledning”. 

 

2. Maskine gøres klar: IT ansvarlig gør den maskine klar som afleveringsprogrammet skal 

installeres på. 

 

3. Installation af afleveringsprogram: Eksamensadministrator og IT-ansvarlig sætter sig 

sammen og installerer afleveringsprogrammet fra Lectio. Følg vejledningen 

(Censormodulvejledning til IT-afdeling/ansvarlig) og foretag to installationer. Én fra 

testskolen (f.eks. x-skolen) og en fra drift-skolen. 

 

4. Afprøvning testskole: Det anbefales, at eksamensadministrator afprøver 

afleveringsprogram på en test-skole, for at blive fortrolig med hvordan det fungerer før der 

køres en rigtig prøve. Følg Lectio Censormodulvejledningen fra afsnit 2 (afsnit 2.2, 2.3.1 og 

2.3.2 kan springes over)  

 

5. Afprøvning med elever på driftskole: 

a.  Prøv f.eks. på drift skole at lave mindre test med et eller flere hold på skolen, f.eks. i 

forbindelse med, at de alligevel skal have en test. Benyt evt. terminsprøveterminen. 

b. Brug digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul ved skolens terminsprøver og 

årsprøver. 
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