
På Aurehøj Gymnasium tog vi Censor-
modulet i brug i forbindelse med sidste 
års planlægning af mundtlig eksamen 
og den praktiske gennemførelse af 
skriftlig eksamen. Det skete som et 
naturligt led i udvidelsen af det ad-
ministrationssystem – Lectio – skolen 
anvender. 

Med udvidelsen af censormodulet 
ønskede vi et nemmere og mere 
smertefrit forløb, i forbindelse med ek-
samensperioden, som jo er en meget 
stresset tid på året for alle. 

Hele processen med at få SRP-opga-
verne samlet ind og sendt ud pr. brev 
til censorerne er blevet meget nem-
mere, da modulet giver mulighed for at 
modtage/sende opgaverne elektronisk 
i Lectio. Dermed er også en kæmpe 
administrativ arbejdsbyrde fjernet.

Eleverne og lærerne har også taget godt 
imod skiftet til den digitale verden og 
synes at det er lettere at gå til. Dog kan 
det være en udfordring at skulle læse 
15 SRP-opgaver på I-pad. Desuden skal 
nævnes at med indførelsen af den 
digitale verden bortfaldt også en del af 
skolens traditioner f.eks. i forbindelse 
med udlevering af opgaveformulerin-
ger og eksamensplaner, som eleverne 
plejer at mødes i spænding om. 

Censormodulet har vi således indtil nu 
kun brugt til håndtering af SRP-opgaver 
og skriftlig eksamen. Sidstnævnte om-
råde er fornemt håndteret af skolens 
IT-personale, som også har oplevet et 
en stor forenkling af deres arbejdspro-
cedure. 

Fremadrettet ønsker vi også at anvende 
den nye mulighed for Fagvalg, som 

kan bruges ved prøver med variable 
underfag - f.eks. SRP- og AT-opgaver.  Vi 
har kun hørt godt om denne funktion. 
Inden vi tager den i brug, vil vi gerne 
prøve funktionen helt igennem. Vi har 
derfor indgået et samarbejde med to 
andre skoler i området, og sammen 
vil vi prøve at køre en hel SRP-periode 
igennem i Censormodulet, der starter i 
Fagvalg og slutter med at sende opga-
ven digitalt til censorerne. Vi drømmer 
om, at kunne tage funktionen i brug 
allerede i efteråret 2015. 

Alt i alt har Censormodulet levet op til 
vores forventninger. Vi ønskede et nemt 
og overskueligt system – og det synes 
vi, at vi har fået indtil nu. Stressniveauet 
i eksamensperioden er blevet væsent-
ligt mindre både for elever, lærere og 
administrationen.

Vicerektor Jakob Hansen og kontorleder Mona Knudsen fra Aurehøj Gymnasium fortæller om 
deres erfaringer med Lectio Censormodul
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Opbygningen af Lectio

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Censormodul

• Aflevering

• Plagiatkontrol

• Distribution

• Karakterer

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot


