Erfaringer med Lectio
Per Selmann Andreassen er souschef på Marselisborg Gymnasium.
Her fortæller han om erfaringerne med Lectio.
”Baggrunden for, at vi valgte at indføre
Lectio, var at vi gerne ville kunne leve op
til den kommende gymnasiereform. Vi
havde brug for et IT-system, der kunne
fungere decentralt, sådan at planlægning
af undervisningen kunne foregå ude på de
enkelte lærerteams, klasser og hold. Med
undtagelse af Lectio, var alle de systemer,
der var på markedet, baseret på en central
styring.
Derudover ønskede vi os et system , der
var platformsuafhængigt, tilgængeligt alle
steder fra og nemt at gå til. Lectio levede
op til vores ønsker, dels fordi det ligger
på en web-server og dermed kan nås fra
alle steder, hvor der er en computer med
internetforbindelse, og dels fordi Lectio er
meget nemt at lære.
Vi startede med at bruge lectio på
gymnasiet i skoleåret 2004, og det har
fungeret godt. Lectio er nem at bruge, og
det har ikke været nødvendigt med kurser.
Lærerne har lært det hen ad vejen, og
inspektorer og sekretærer har hjulpet enkelte lærere, når det har været nødvendigt,
men det har været i et begrænset omfang.
Vi har erfaret, at lærernes anvendelse af
Lectio stiger i takt med, at de opdager fordelene og den fleksibilitet, det giver dem i
dagligdagen.

Vi forventer i det kommende skoleår,
at de enkelte lærerteams i højere grad
vil være selvkørende i planlægningen af
lektioner, tværfagligt arbejde og andre
aktiviteter.
Hos eleverne har Lectio været en stor
succes. Eleverne er især glade for, at de kan
se deres fravær, aflysninger og ændringer
af lektioner samt deres standpunktskarakterer via internettet.
For administrationen har Lectio betydet
en del sparet tid på indtastningsopgaver.
Den sparede tid har vi i stedet kunnet
bruge mere kvalitativt, f.eks. til at følge de
enkelte elevers fraværssituation tættere.
Tidligere kunne der gå 4-6 uger, før vi
kunne se elevernes fravær for en given
periode. Med Lectio kan vi nu se den
aktuelle fraværssituation med det samme.

Det har gjort det lettere at dokumentere
fravær over for eleverne. De kan selv følge
med i Lectio hele tiden. Det har gjort det
nemmere at finde en løsning på uoverensstemmelser, da de involverede parter
ikke skal prøve at huske så langt tilbage i
tiden.”

Mere information
Lectio er webbaseret og kan derfor anvendes fra alle steder, hvor der er en computer
med internetforbindelse til rådighed. Lectio hostes centralt — alle data ligger på en
server, hvor MaCom sørger for backup og
vedligeholdelse. Det betyder, at gymnasiet
slipper for ekstra udgifter til hardware og
teknisk vedligeholdelse af systemet. Det er
gratis at afprøve Lectio med egne data.

Opbygningen af Lectio
Grundmodul (År 2003)
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Reservation

Elevmodul (År 2004)
• Fravær
• Karakterer
• Spørgeskemaer
• Konsultationer

Studiemodul (År 2005)
• Dokumenter
• Beskeder
• Grupper
• Studieplan

Få mere information på: www.lectio.dk
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