Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Studiesekretær Rikke Andersen og vicerektor Sven Gaardbo fra Middelfart Gymnasium
fortæller om deres erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
”Vi begyndte at bruge grundmodulet i Lectio i sommeren 2006. Vi
valgte at overgå til Ludus for en kort
periode, og i slutningen af skoleåret
2009/2010 besluttede vi at gå tilbage til Lectio for også at tage eksamensmodulet i brug.
Som vi havde forventet, har der ligget nogle arbejdstimer i at få vores
data overført fra Ludus ved hjælp af
Lectios importfunktion. Overordnet
set oplevede vi overgangen fra Ludus
til Lectio som en smertefri og enkel
proces. Det var også positivt, at Lectios supportafdeling stod til rådighed
og vejledte os, når vi var i tvivl om
noget. Generelt er det til stor hjælp,
at vi altid kan ringe til Lectiosupporten og få et kvalificeret svar.

I år er det første gang, vi benytter
Lectio Eksamensmodul, og indtil
videre har vi været tilfredse med forløbet. Eksamensmodulets opbygning
er præget af struktur, og dets overbliksbilleder er gode. Som nye brugere af Eksamensmodulet, er vores
generelle indtryk, at det er intuitivt
og nemt at finde frem til de enkelte
funktioner.
Vi har været glade for at håndtere
indberetninger og udmeldinger fra
XPRS i Lectio, og vi oplever generelt,
at kommunikationen med XPRS fungerer godt.
Det har lettet vores arbejdsgang i
eksamensplanlægningsprogrammet,
at der i tilfælde af sammenfald af

datoer eksplicit bliver angivet, hvilke
elever og lærere, det handler om,
således at konflikter og advarsler let
kan tilpasses. For at skabe et bedre
overblik over eventuelle konflikter i
planlægningsprogrammet, ville det i
fremtiden være hensigtsmæssigt at
have mulighed for sætte egne noter
på prøverne.
Alt i alt har vi været glade for at tage
Lectio Eksamensmodul i brug. Verifikationsdelen i Lectio er især en fordel ved systemet, da den bidrager til,
at vi løbende kan holde øje med, at
eksamensplanlægningen på vores
skole forløber korrekt. Vi har dertil
erfaret, at eventuelle fejl og mangler
i vores opsætning af elevernes eksamener ubesværet kan rettes.”

Opbygningen af Lectio
Grundmodul

Elevmodul

Studiemodul

Eksamensmodul

Time-fagmodul

• Skemaer

• Fravær

• Dokumenter

• Indberetninger

• Valgfagstilmelding

• Timeregnskab

• Karakterer

• Beskeder

• Planlægning

• Holdpakning

• Lærerløn

• Spørgeskemaer

• Grupper

• Skemavisning

• Time-fagfordeling

• Bogdepot

• Konsultationer

• Studieplan

• Beviser

• Skemalægning

I skoleåret 2010/11 anvendes Lectio af 154 skoler, hvoraf 127 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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