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Virksomheder kan spare masser af penge ved 
at samle deres it i et eksternt datacenter – i 
fagsprog kaldet cloud computing. It-selskabet 
Letico går nu målrettet efter at halvere 
it-udgifterne for landets erhvervs skoler  
Side 4-6

Store 
besparelser 
i skyen

Martin Holbøll, 
adm. direktør for Lectio.

“I runde tal vurderer jeg, 
at landets erhvervsskoler 

samlet set vil kunne 
mindske deres it-udgifter 
med 500 mio. kr. af de 900 

mio. kr., det koster nu,”  

 Jazzhus Montmartre satser på nettet
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Martin Holbøll, adm. direktør for it-virksomheden Lectio, ser store besparelsesmuligheder for virksomheder, hvis de samler deres data eksternt. Foto: Jonas Pryner Andersen
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Skyen kan
halvere

 ■ ClOUD COMPUtINg
Af Peter Møller Christensen

Hundredvis af millioner 
kroner kan frigøres i virk-

somheders og offentlige in-
stitutioners it-budgetter, hvis 

de dropper egne, 
selvadministre-
rede it-systemer 
og i stedet samler 
deres data eks-
ternt – i it-sprog 

kaldet cloud computing.
Ud fra den parole er den 

københavnske it-virksomhed 
Lectio nu klar til at gå til an-
greb på landets erhvervsskoler, 
som fortsat bestyrer hver deres 
egne serverrum.

“I runde tal vurderer jeg, at 
landets erhvervsskoler samlet 
set vil kunne mindske deres 
it-udgifter med 500 mio. kr. af 
de 900 mio. kr., det koster nu,” 
siger Martin Holbøll, adm. di-
rektør for lectio.

Den tendens bekræftes af 
Peter Lunding Smith, se-
niorkonsulent i it-konsulent-
virksomheden Proactive, som 
har hjulpet mange private 
virksomheder ud i skyen og af 
med en stor del af indholdet i 
deres egne datarum.

“Som tommelfingerregel kan 
man sige, at virksomheder, 
som skifter til cloud, får en 
besparelse på mellem 25 og 50 
pct. – i visse tilfælde helt op 
til 80 pct.,” siger Peter lunding 
Smith og tilføjer, at det, der for 
øjeblikket kendetegner udvik-
lingen, er en løbende strøm af 
apps, som gør brugen af cloud 
computing endnu mere flek-
sibel.

“Det betyder, at man også 
kan foretage procesoptimering 
ved brug af apps,” tilføjer han.

Samtidig understreger 
lunding Smith, at cloud com-
puting gør det langt lettere at 
genbruge it-løsninger flere 
steder, hvilket også bringer 
prisen ned.

Gammeldags tankegang
På den baggrund mener Mar-
tin Holbøll hos lectio, at det 
er på høje tid, at erhvervssko-
lerne dropper gammeldags 
tankegang på it-området og 
skifter til et internetbaseret 
it-system i stedet for at fylde 
kældrene med eget it-isen-
kram.

Som udvikler og forhandler 
af et sådant web-baseret plan-
lægnings- og administrations-

system lægger han ikke skjul 
på, at han selv har store inte-
resser på området. Men han 
understreger på den anden 
side, at it-systemer er et sted, 
hvor erhvervsskolerne kan 
spare rigtig mange penge nu, 
hvor deres fremtid er til debat.

“Den nuværende konstruk-

tion med individuelt opsatte 
servere og systemer, som skal 
opdateres og vedligeholdes af 
personale på hver enkelt skole, 
er en skandale, som i omfang 
langt overstiger skandalen 
med amanda-systemet til ar-
bejdsformidlingerne for nogle 
år siden,” siger Martin Holbøll.

Han henviser til, at Under-
visningsministeriet allerede 
i 2007 fik revisionsfirmaet 
Deloitte til at udarbejde en 
rapport, som viste, at de årlige 
it-udgifter til landets erhvervs-
skoler – inklusive lønninger – 
lå på ca. 900 mio. kr. I runde 

tal forventer han, at det tal vil 
kunne reduceres med mindst 
500 mio. kr. ved at skifte til et 
centralt baseret system.

lectios studieadministra-
tionssystem af samme navn 
har redet sin sejrsgang på de 
almene gymnasier gennem 
de seneste otte år, mens er-

hvervsskolerne frem til i dag 
har været forpligtet til at be-
nytte et system leveret af den 
statslige styrelse Uni-C.

Ens systemer
“tidligere var der individuelt 
tilpassede systemer for de for-
skellige uddannelsesretninger 
– de almene gymnasier havde 
et, erhvervsskolerne havde et, 
social- og sundhedsuddannel-
sesinstitutionerne havde et og 
voksenundervisningscentrene 
(VUC) havde et system. Og det 
gjaldt så også selvom flere for-
skellige typer uddannelse flyt-

tede sammen i ét og samme 
campusmiljø,” fortæller Mar-
tin Holbøll.

Han fremhæver, at Deloitte-
undersøgelsen konkluderede, 
at 75 pct. af kernefaciliterne 
i studieadministrationssyste-
merne til de forskellige ud-
dannelser er ens.

“Der skal optages nogle 
studerende, der skal registre-
res noget fravær, der skal gives 
nogle karakterer, og så skal der 
udskrives nogle eksamensbe-
viser,” forklarer Holbøll om de 
mange fællestræk ved de ud-
dannelsestilpassede og Uni-C-
leverede systemer.

“De 75 pct. vil altså uden 
videre kunne tilgodeses af et 
og samme system, og her ta-
ler vi om de administrative 
funktioner. Hertil kommer 
den udadvendte kommuni-
kation, hvor elever og lærere 
kommunikerer indbyrdes. Her 
falder funktionerne 100 pct. 
sammen og kræver på ingen 
måde individuelt tilpassede 
systemer,” tilføjer han.

På Birkerød Gymnasium 
i Nordsjælland har rektor 
Anders Kloppenborg været 
ganske godt tilfreds med lec-
tio-systemet, som gymnasiet 

var en af de første brugere af 
og selv har bidraget til udvik-
lingen af.

“grunden til, at vi i sin tid 
indførte lectio, var, at vi godt 
ville have så effektiv en kom-
munikationsplatform som 
mulig for alle skolens ansatte 
og elever og samtidig et sy-
stem, som kan generere en 
lang række data og rapporter, 
som vi kan anvende i vores 
rapportering til gud og hver-
mand – ikke mindst Undervis-
ningsministeriet, som kræver 
oplysninger af os løbende,” 
fortæller anders Kloppenborg.

Fordel med én platform
Han tilføjer, at det var en stor 
fordel at kunne gøre det hele 
på én og samme platform i 
stedet for at skulle opfinde 
den dybe tallerken hver gang 
til forskellige systemer.

“lectio er et godt eksempel 
på det, man kalder bruger-
dreven innovation, forstået 
på den måde, at det ikke er 
et stort, færdigt program, så-
dan som vi har set det ved en 
række skandaler andre steder, 
som f.eks. med flybilletter el-

martin Holbøll, adm. direktør, Lectio

“Det er en skandale, som i omfang  
langt overstiger skandalen med  

Amanda-systemet”

Forsættes side 6

it-udgifter
Cloud computing, hvor data samles centralt i et 
eksternt datacenter, kan spare virksomheder 

og offentlige institutioner for store it-udgifter. 
Virksomheden lectio går nu målrettet efter  

et stivnet it-system på landets erhvervsskoler
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 ■ aDMINIStRatIONS-It
Af Peter Møller Christensen

allerede i 2007 advarede revisions-
firmaet Deloitte Undervisnings-

ministeriet mod statsinstitutionen 
Uni-C’s dobbeltrolle som både system-
leverandør og som myndigheden, der 
varetager de regulerende myndigheds-
opgaver. alligevel skulle der gå seks år, 
før børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini (S) i foråret med-
delte, at erhvervsskolerne fremover har 
frit valg, når det gælder deres admini-
strative it-systemer.

Og så ikke helt alligevel.
I første omgang er det nemlig kun 

erhvervsgymnasierne, som får den fri 
adgang, mens de øvrige erhvervsskoler 
må vente til 2015, før de har en tilsva-
rende valgfrihed.

“Sammen med parterne har vi arbej-
det på at finde den løsning, som bedst 
understøtter skolernes behov,” sagde 
ministeren bl.a. i forbindelse med præ-
sentationen af fribilletten.
I forklaringen fra Børne- og Undervis-

ningsministeriet hedder det – seks år 
efter advarslen fra Deloitte – at “en til-
bagetrækning af Uni-C fra markedet for 
studieadministration skal ske gradvist 
og uden risiko for, at institutionerne 
står uden et administrativt system til 
det daglige arbejde.”

Deloitte lagde ellers ikke fingre imel-
lem, da det i sin tid advarede mod en 
sammenblanding af interesser hos 
Uni-C:

“Uni-C bør således ikke varetage re-
gulerende myndighedsopgaver og sam-
tidig have systemejerskabet til nogle 
af systemerne, ligesom det af oplagte 

konkurrencemæssige årsager vurderes 
problematisk, hvis Uni-C på samme tid 
er systemejer og står for fælles indkøb,” 
konkluderede Deloitte blandt andet.

Hos it-virksomheden Lectio, som 
står på spring for også at levere it-syste-
mer til erhvervsskolerne, som den i dag 
gør det til omkring 90 pct. af landets 
almene gymnasier, tøver adm. direktør 
Martin Holbøll ikke med at betegne 
hele processen som en skandale.

“Spørgsmålet er, hvem Uni-C over-
hovedet er til gavn for i dag, ud over 
for sig selv,” siger Martin Holbøll, som 
dermed peger på, at Uni-C selv har en 
stor andel i, at liberaliseringen af de 
studieadministrative systemer til er-
hvervsskolerne har trukket ud så længe.

I Uni-C forklarer konstitueret vicedi-
rektør Emil Herskind, at selv om lectio 
har succes blandt de almene gymnasier, 
er det ikke ensbetydende med, at det – 
uden yderligere udvikling og tilpasning 
– kan overføres til erhvervsskolerne 
med deres langt mere differentierede 
uddannelsesforløb.

pmc@borsen.dk

lang vej til det frie valg
ler arbejdsmarkedscentrenes 
store og forkromede aman-
da-system, som aldrig blev til 
noget,” forklarer Kloppenborg.

Han mener, at de it-syste-
mer, der fungerer bedst, er 
dem, som vokser ved hjælp af 
knopskydning.

Uddannelsesleder Karl 
Børge Pedersen, fra Hasseris 
Gymnasium i aalborg, fortæl-
ler, at gymnasiet for alvor gik 
over til at satse på lectio efter 
krav fra eleverne.

“Vi benyttede tidligere 
et konferenceprogram, som 
hedder First Class, hvor man 
kunne udveksle informationer 
om undervisningen, giver lek-
tier for mv. Men vi manglede 
et elektronisk skemalægnings-

system, hvor vi løbende kunne 
lægge ændringer ind. Her var 
lectio velegnet, ligesom det 
f.eks. også kunne bruges til 
elektronisk registrering af 
fravær,” forklarer Karl Børge 
Pedersen.

Uddannelseslederen for-
tæller, hvordan nogle lærere 
begyndte af bruge kommuni-
kationsmodulet i lectio til at 
give eleverne lektier for, når 
lærerne nu alligevel var inde 
i det system.

“Og det medførte faktisk et 
pres fra eleverne for at samle 
lærer-elev-kommunikationen 
i ét modul, i stedet for at nog-
le lærere benyttede det ene 
system og nogle det andet i 
deres kommunikation med 
eleverne,” fortæller han.

Karl Børge Pedersen tør ikke 
sætte tal på besparelserne ved 
at benytte et fuldt web-baseret 
system i stedet for flere syste-
mer, som vedligeholdes lokalt 
på gymnasiet, da overgangen 
faldt sammen med struktur-
reformen, hvor gymnasierne 
overgik fra de daværende am-
ter til at høre direkte under 
staten.

pmc@borsen.dk

Martin Holbøll, adm. direktør i Letico, opfordrer til at droppe tankegangen om at have kælderen fyldt med it-isenkram og i stedet skifte til et internetbaseret system. Foto: Jonas Pryner Andersen

martin Holbøll, adm. direktør i Letico

“Spørgsmålet er, hvem 
Uni-C overhovedet er  

til gavn for i dag,  
ud over for sig selv,”

Anders Kloppenborg, rektor, 
birkerød Gymnasium

“Lectio er et godt 
eksempel på det, 

man kalder  
brugerdreven  
innovation”


