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Dokumenter
Med Lectio Studiemodul kan elever, lærere og administration lægge dokumenter (alle filtyper) i Lectio. Et 
dokument kan gøres offentligt tilgængeligt, så alle kan se det uden at være logget på Lectio, eller det kan 
knyttes til et udvalg af gymnasiets elever, lærere, hold eller grupper. Det betyder, at eleverne kan aflevere 
skriftlige opgaver til en lærer og dele et dokument med andre elever. Lærerne kan lægge opgaver, artikler og 
andet materiale ud til eleverne. Ved at oprette mapper kan dokumenterne kategoriseres efter emne. 

Beskeder
Lectio Studiemodul gør det muligt for elever, lærere og administration at kommunikere med hinanden via 
Lectio. Elever og lærere kan sende beskeder til hinanden eller til alle deltagere på et hold eller i en gruppe på en 
gang. Aktuelle emner kan debatteres med holdkammerater og lærere. Kommunikationen kan gøres tilgængelig 
for alle — eller kun et udvalg af lærere, elever, hold eller grupper.

Grupper
Med Lectio Studiemodul kan elever, lærere og administration oprette grupper af lærere og elever på tværs af de 
almindelige holdopdelinger. Der kan f.eks. oprettes læsegrupper, projektgrupper, elevråd, festudvalgsgrupper, 
aktivitetsudvalg m.v. Gruppemøder kan nemt skemalægges, hvor det passer ind i skemaet. Der kan desuden 
lægges relevante dokumenter i en mappe på gruppen samt sendes beskeder til en gruppes medlemmer på en 
gang. 

Studieplan
Med Lectio Studiemodul kan studieplanen udarbejdes og løbende opdateres samt evalueres. Der genereres 
automatisk undervisningsbeskrivelser for alle hold samt studierapporter ud fra oprettede AT-forløb, og der kan 
oprettes studiebog til HF-elever. Der drages fordel af de mange informationer, som i forvejen er registreret i 
Lectio. Det gør det til et enkelt arbejdsredskab at bruge i planlægningen af en helhedsorienteret undervisning.

Lectio Studiemodul
Håndtering af dokumenter, beskeder, grupper og studieplan.

Lectio Studiemodul er en udvidelse til Lectio, som gør det muligt at offentliggøre og dele 
dokumenter, sende beskeder til hinanden, oprette grupper på tværs af de normale holdindelinger 
samt oprette og løbende ajourføre studieplanen.

Studiemodul

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

Censormodul
• Afl evering
• Plagiatkontrol
• Distribution
• Karakterer

Få mere information på: www.lectio.dk
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