Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Inspektor Inge Møller Jensen og vicerektor Steen Pedersen fortæller om erfaringerne
med Lectio Eksamensmodul på Falkonergårdens Gymnasium og HF.
”Vores baggrund for at gå i gang med
afprøvning af Lectio Eksamensmodul er, at
vi ser det som et led i vores overordnede
strategi at gå fra mange systemer til kun
ét samlet.

med dobbeltbogholderi — helt op til fasen
hvor vi skulle foretage indberetninger af
elever til prøve. I den fase opstod der en
masse fejl og problemer med GAS. Det var
ikke tilfældet med Lectio. Af samme grund
valgte vi derefter kun at bruge Lectio.

Tidligere havde vi flere kommunikationsplatforme — både fysiske og elektroniske
— som hver på deres felt var udmærkede,
men som skabte forvirring og dobbeltkommunikation. Fra dette skoleårs start
har Lectio været vores eneste kommunikationsplatform, som indimellem suppleres med lidt e-mail-kommunikation.
Sidstnævnte er for nedadgående.

Med Lectio Eksamensmodul har vi i år
kunnet offentliggøre eksamener direkte i
lærernes og elevernes skemaer. Vi har ikke
haft nogen reaktioner på selve offentliggørelsen af eksamenerne. Det betragter vi
som godt nyt, da det betyder, at alt er i
den skønneste orden.

Overordnet set har planlægning med Lectio Eksamensmodul fungeret upåklageligt.
Vi har følt os i gode hænder , og processen
har været overskuelig og planen blev færdig til tiden. Hist og her er der selvfølgelig
nogle ting, der kan strømlines lidt mere,
men vi har oplevet, at der løbende sker
forbedringer i overensstemmelse med
vores ønsker.

Det har været ren svir at få lagt årsprøverne ind i eksamensplanen. Det har en
stor værdi for os, at eksamenerne nu også
bliver vist i skemaerne. Det har betydet,
at vi nu kan foretage ændringer i eksamensrækkefølgen helt op til 72 timer før
en eksamen, da ændringerne nu er hurtigt

Fremover vil vi benytte Lectio til så meget
som overhovedet muligt. Vi forventer
også, at der i Lectio bliver mulighed for
håndtering af lærerløn og planlægning af
time-/fagfordeling .”

I forbindelse med eksamensplanlægningsprocessen i nærværende skoleår havde
vi ikke på forhånd valgt, hvilket system
vi ville køre med. De sidste 5 år har vi
egentlig været tilfredse med planlægning
af eksamen via GAS. Derfor var det heller
ikke lige med det første, at vi foretog et
skift til Lectio Eksamensmodul. På trods af
at vi gennem de sidste 3 år har fået et rigtig
godt indtryk af Lectio — og at vi har oplevet, at de kan levere varen til tiden — var
vi dog alligevel lidt usikre på at skifte over
til Lectio Eksamensmodul, som var et helt
nyt og uafprøvet eksamensplanlægningssystem. Derfor valgte vi i lang tid at køre

ude hos alle. Det var noget der tidligere
krævede en del besvær med udskrivning
af nye rækkefølgelister samt udsendelse
pr. brevpost til alle de involverede parter
på et langt tidligere tidspunkt.

Opbygningen af Lectio
Grundmodul (År 2003)

Elevmodul (År 2004)

Studiemodul (År 2005)

Eksamensmodul (År 2006)

• Skemaer

• Fravær

• Dokumenter

• Indberetninger

• Timeregnskab

• Karakterer

• Beskeder

• Planlægning

• Lærerløn

• Spørgeskemaer

• Grupper

• Skemavisning

• Reservation

• Konsultationer

• Studieplan

• Beviser

Få mere information på: www.lectio.dk
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