Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vicerektor Lone Häckert, Inspektor Hanne Gjerløff og Rektor Anders Kloppenborg
fortæller om Birkerød Gymnasium og HF’s erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
”På Birkerød Gymnasium og HF lægger vi
meget vægt på brugerstyret innovation.
Det har derfor været naturligt for os at
indgå i et samarbejde omkring udvikling
og afprøvning af Lectio Eksamensmodul.
I år har vi anvendt Eksamensmodulet
til planlægningen af eksamener for alle
gymnasieelever og HF’ere.
Fra både lærere og administration er der et
stærkt ønske om ét samlet system. Lectio
integrerer en fælles kommunikationsplatform med administrative systemer, hvilket
giver god gennemsigtighed og åbner for
nye muligheder på tværs af områder, der
traditionelt har været adskilt.
Med Lectio Eksamensmodul ser vi os
bedre i stand til at håndtere den stigende
individualisering af elevernes studieforløb.
Det er i dag muligt at sammensætte et
væld af studieretninger, fagkombinationer
og niveauer. Uden Lectio ville det være
ekstremt ressourcekrævende at sikre sig,
om alt lever op til de fastsatte krav i
bekendtgørelsen. Lectio Eksamensmodul
muliggør elevers skift af studieretning
og ændringer i fagsammensætning med
gode hjælpefunktioner til at tjekke, om alt
er som det skal være.
Lectio Eksamensmodul er logisk og overskueligt opbygget med gode kontrolforan-

staltninger, som er til stor hjælp, bl.a. ved at
vise konflikter i den samlede planlægning
af eksamener, årsprøver, censur m.v. Det
har været nemt at håndtere nye eksamensformer som HF-eksamensprojekter,
hvor elevernes eksamener fordeles ud på
fagkombinationer. Fra næste skoleår bliver
denne funktionalitet også nødvendig ved
planlægning af eksamener for gymnasieelevernes studieretningsprojekter samt i
almen studieforberedelse.
Eksamensplanlægningen med Lectio
Eksamensmodul er forløbet gnidningsfrit.
Det har givet os mere tid til at beskæftige
os med de pædagogiske opgaver, som der
er rigeligt af i øjeblikket.
Udveksling af eksamensinformationer med
Undervisningsministeriet i forbindelse
med indberetninger og udmeldinger er
forløbet godt, og alle indberetningsfrister
er blevet overholdt.

Det har længe været et ønske fra lærernes
side at kunne se eksamener i eget skema.
I år ser vi derfor frem til, at eksamenerne
— efter offentliggørelsesdatoen — bliver
vist i alle læreres og elevers personlige
skemaer. Det har yderligere den fordel, at
hvis der senere opstår ændringer til eksamensplanen, vil ændringen blive vist hos
alle involverede parter med det samme.
I år udskriver vi også eksamensbeviser fra
Lectio. Eksamensbeviserne udfyldes løbende med karakterer og deres vægtning.
Det betyder, at eleverne fremover selv kan
følge med i, hvordan deres eksamensbevis kommer til at se ud.”
Mere information
Lectio Eksamensmodul er et alternativ til GAS. Fra
nytår 2007 kommer pengene til elevadministration ud i skolernes taksametre. Eksamensmodulet
udgør sammen med Lectio’s øvrige moduler ét
samlet system.
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Få mere information på: www.lectio.dk
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