
Vi begyndte at afprøve Lectio i 2013 og 
gik i drift dette skoleårs start i august. Vi 
havde hørt positive ting om systemet, og 
havde især hørt godt om eksamensdelen. 
Vi havde besluttet, at vi ville hente ud-
meldinger og indberette gennem Lectio. 
I overgangsprocessen fra vores tidligere 
system til Lectio var der en del tilvænning, 
som vi til start lige skulle sætte os ind i. 
Nu kan vi slet ikke forstå, at vi har syntes, 
at det har været svært. Systemet kører 
nemlig fremragende. 

Vores forventninger til Lectios Eksamens-
modul var store, og vi var meget spændte 
på at tage det i brug. I vores gamle sy-
stem, plejede vi at lave eksamensarbejdet 
manuelt og dette skabte utrolig meget 
papirarbejde. Dette håbede vi, at Lectios 
Eksamensmodul kunne afhjælpe, og dét 
kunne det. Det er i år – især ved flerfaglige 
prøver – gået meget nemmere end det 
plejer – automatikken i Lectio er genial. 

En ting vi især er glade for, er, at hvis man 
retter noget ét sted slår det igennem alle 
steder, dette sparer virkelig megen tid og 
medvirker til, at der bliver begået færre 
fejl. 

I forhold til klargøring af vores data inden 
eksamen har Lectio været til stor hjælp. Vi 
har ved hjælp af ”Verifikation af stamdata” 
kunnet sørge for, at alle eleverne stod 
med det korrekte antal fag og har faktisk 
kun haft småting, der skulle rettes på 
elever. Hovedparten af de ting, der skulle 
rettes var på elever, som var udmeldte el-
ler omgængere. Verifikationerne har skabt 
et overblik så vi har kunnet rette de få fejl, 
vi har haft.

Den største bekymring fra vores side 
af var, om vi kunne finde ud af det nye 
system. Det kræver selvfølgelig lidt tilven-
delse fra elevernes og administrationens 
side, men vi er mere end tilfredse med 

vores skifte. Hvis vi gennem processen 
har haft problemer eller spørgsmål, har vi 
haft stor glæde af den hjælp, vi har fået fra 
Lectiosupporten. Vi har også haft besøg af 
en Lectio-medarbejder, som har hjulpet 
os med den sidste klargøring af data, så 
vi succesfuldt kunne bruge Lectios Eksa-
mensmodul. 

Vi har fået vores udmeldinger gennem 
Lectios Eksamensmodul, og dette er 
gået helt problemfrit. På samme måde 
har vi indberettet, og nyligst  har vi hentet 
censorudmeldinger og dette har, ligesom 
tidligere udmeldinger, kørt på skinner. 

Vi har ved skiftet til Lectios Eksamensmo-
dul sparet megen tid, og det har været 
meget overskueligt blandt andet  ved 
hjælp af udskrifter og rækkefølgelister. 
Lectios Eksamensmodul har bestemt 
levet op til vores forventninger, og vi er 
meget glade for vores skifte.

Adm. leder Pia Rafn fra Frederikshavn Handelsgymnasium fortæller om skolens erfaringer 
med Lectio Eksamensmodul

Erfaringer med Lectio Eksamensmodul

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

Se mere på: www.lectio.dk

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


