Erfaringer med Lectio Fordelingsmodul
Rektor Anders Kloppenborg – medlem af Koordinationsudvalget for Region Hovedstaden og formand
for Fordelingsudvalget i Nordsjælland – fortæller om erfaringerne med Lectio Fordelingsmodul.
”Gennem de sidste 7 år har vi i fordelingsudvalgene i Region Hovedstaden anvendt
Lectio Fordelingsmodul. Det er et rigtig godt
værktøj, der gør processen med fordelingen
af ansøgere til STX- og HF uddannelserne i
Region Hovedstaden meget enklere.
Den årlige fordelingsperiode er altid en
meget travl tid, og der opstår løbende nye
krav og ønsker, som vi skal kunne håndtere.
Derfor er det en god proces, at udviklingen
af Fordelingsmodulet foregår i et samspil
mellem fordelingsudvalgene og Lectio, som
et gedigent eksempel på, hvordan brugerdreven innovation, skaber IT-systemer, der
løser de problemer, de er skabt for at løse.
Fordelingsmodulet giver Fordelingsudvalgene overblik over skolernes kapacitet

og ansøgernes ønsker. Det er en meget stor
kvalitet ved systemet, at vi hurtigt og intuitivt
kan flytte ansøgere mellem skolerne i
Region Hovedstaden. Overflytningen af
ansøgere kan dog gøres endnu nemmere,
hvis også HHX og HTX-uddannelserne kom
med i Fordelingsmodulet.
Hvert år optræder der flere hundrede
dobbelttilmeldere, som heldigvis hurtigt
bliver identificeret ved hjælp af Lectio
Fordelingsmodul. Herved undgår vi, at der
oprettes for mange klasser, og skolerne kan
dermed bedre optimere deres holddannelser.
Der er også adskillige genbehandlingssager
hvert år. Også her er Lectio Fordelingsmodul en stor hjælp, da der er historik på

hele fordelingsprocessen. Systemet sikrer
derfor også, at vi i fordelingsudvalgene kan
leve op til reglerne om aktindsigt.
Det er rart, at vi selv slipper for at stå for
driften og at fordelingsmodulet konstant er
online og kan tilgås via en browser. Det har
den fordel, at vi løbende kan følge med i
den aktuelle fordeling for vores egne fordelingsområder.
Lectio Fordelingsmodul er et rigtig godt
prognoseredskab.
Statistikkerne
for
ansøgertal samt en foreløbig-, endelig- og
slutfordeling offentliggøres automatisk på
optag.dk. Det gør det nemt for os at levere
alle de informationer, som efterspørges
af omverdenen, ikke mindst politikere og
journalister.”
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