Opbygningen af Lectio

Erfaringer med Lectio
Janne Mogensen er systemadministrator i
administrationen på Nærum Amtsgymnasium.
Her fortæller hun om erfaringerne med Lectio.
“Jeg bruger mest Lectio i starten
af skoleåret i forbindelse med
overførsel af data fra GAS og vores
skemalægningsprogram til Lectio.
Lærerne er blevet meget fortrolige med systemet og styrer selv de
daglige ændringer, bytter lektioner
osv. Mine egne Lectio-opgaver i
løbet af året er derfor begrænset til
oprettelse af fællesaktiviteter.
Eleverne har selv ansvaret for
at holde øje med skemaændringer,
fravær m.m. Vi har for tiden to infoboards centralt placeret på gymnasiet, der hele tiden viser dagens
skemaændringer. Det er planen, at
der med tiden skal være infoboards
på alle etager.
Da vi er et nyt gymnasium,
har vi ikke prøvet et skoleår uden

Lectio, og jeg har svært ved at se,
hvordan man kunne undvære
det. Jeg kunne forstille mig flere
besværlige arbejdsgange og flere
afbrydelser for det administrative
personale, for at besvare spørgsmål
om aflysninger, lokaleændringer og
meget mere.
Det er helt klart en fordel, at
tingene er samlet et sted, hvor alle
kan se det. Senest har vi også brugt
Lectio til at linke til lister med elevernes rækkefølge og tidspunkter
til eksaminer og årsprøver.
Vi er meget tilfredse med Lectio,
og vi har stor gavn af, at MaCom
altid er fleksible og til at få fat på,
når det drejer sig om spørgsmål
eller ønsker om ændringer.“

Mere information
Lectio er webbaseret og kan derfor anvendes alle steder fra, 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. Siden Lectio blev lanceret i år 2003 har antallet af brugere været støt stigende. I dag er der 80 gymnasier på landsbasis,
som anvender Lectio. Det er gratis at afprøve Lectio med egne data. Få
mere information på www.lectio.dk.

Grundmodul (År 2003)
Skemaer • Timeregnskab • Lærerløn • Reservation

Grundmodulet gør det muligt at se skemaer inklusive seneste ændringer for elever, hold, lærere, klasser, lokaler
med mere. Lectio holder styr på afholdte og planlagte
lektioner og andre aktiviteter, så man til enhver tid kan se
aktuel status i forhold til holdenes årsnorm samt lærernes timeregnskab og årsopgørelser. Med Lectio Grundmodul kan lærerne selv oprette lektioner samt reservere hold, lokaler, vikarer og ressourcer som f.eks. TV, video,
projektor eller andet udstyr.
Elevmodul (År 2004)
Fravær • Spørgeskemaer • Karakterer • Konsultationer

Elevmodulet giver elever, lærere og administration mulighed for at se det aktuelle elevfravær, fraværsstatistik, varslingstidspunkter og bemærkninger. Elevernes karakterer
kan indtastes af lærerne hjemmefra og er efterfølgende
tilgængelige for eleverne via internettet. Spørgeskemaer
kan oprettes af elever eller lærere, f.eks. i forbindelse
med evaluering af undervisningen. Konsultationsaftener
oprettes af administrationen i Lectio - eleverne indtaster
deres ønsker — et ’pænt’ skema for konsultationsaftenen
beregnes automatisk, og eleverne ser efterfølgende deres skema i Lectio.
Studiemodul (År 2005)
Dokumenter • Beskeder • Grupper • Studieplan

Med Studiemodulet kan gymnasiets studieplan planlægges, vedligeholdes og evalueres. Studiemodulet giver
desuden elever og lærere mulighed for selv at danne
grupper på tværs af de almindelige holdopdelinger samt
at kommunikere med hinanden individuelt eller i større
fora. Lærerne kan skabe dokumentarkiver med undervisningsmateriale, og eleverne kan dele dokumenter i forbindelse med projektarbejde samt aflevere deres skriftlige opgaver.

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectio@macom.dk - Web: www.macom.dk

