Erfaringer med lærerløn i Lectio
Rikke Palmgren fra Aalborg Tekniske Gymnasium fortæller om deres erfaringer
med den nye lærerløn i Lectio.
Vi begyndte at bruge Lectio i skoleåret
2009/10. De nye funktioner i Lectios
lærerlønsdel giver os et godt billede
af timeforbruget og hjælper os, når vi
følger op på vores regnskab.
Det, at vi nu kan realisere timerne,
betyder, at vi har et reelt billede af,
hvor langt den enkelte lærer er nået
i forhold til årsplanen. Samtidig kan
lærerne se, hvor mange timer de får
for forskellige aktiviteter, og det gør
systemet dejligt gennemskueligt for
både administrationen og lærerne.
Vi har ikke før brugt krediteringsrollerne i Lectio, men det virker som
et smart redskab, som vi kan bruge
fremover. Forskellige læreropgaver skal
jo aflønnes forskelligt, og det har før
været et tungt arbejde at taste timerne

ind manuelt som ekstra timer. Med
krediteringsrollerne bliver det arbejde
lettet betydeligt.
Det er en stor hjælp, at vi kan overføre
eksamensbelastningen
automatisk.
Det giver meget mindre papirarbejde
for lærerne, da eksamensbelastningen
kommer direkte ind i Lectio og bliver
samlet på en enkelt post på årsopgørelsen. Det gør det også nemt at få
overført posterne til vores løngivende
system.
Som det er nu, bliver vi nødt til at
vedligeholde flere systemer. Vi savner
at kunne udveksle data mellem de to
systemer, men det hjælper, at Lectio
yder en virkelig god service, i og med at
vi kan trække præcis de informationer,
vi skal bruge. Det er en stor hjælp, at

rapportværktøjet er så fleksibelt, og at
det er let at trække de rigtige data.
Før der f.eks. var mulighed for at benytte kontodimensioner, blev vi nødt
til at trække aktiviteter og tillæg ud af
Lectio ad flere omgange for herefter
at få sat de rigtige konti på. Nu kan vi
sætte kontostrenge på alle aktiviteter
og tillæg og trække dem ud i en samlet
rapport. Det sparer en masse tid for os,
da vi, som erhvervsskole, hver måned
skal lave regnskab over vores timeforbrug.
Generelt fungerer systemet rigtig godt,
og når der har været nogle ting, vi
gerne ville have rettet, har Lectio været
meget imødekommende og gode til at
rette funktionerne til.
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