
Første gang vi tog Censormodulet i brug 
var i forbindelse med terminsprøverne 
i foråret 2014. Vi var trætte af det store 
printerkaos, der ofte opstod ved de skrift-
lige prøver, og af det store papirarbejde 
det efterlod kontoret. Så da vi hørte om   
Censormodulet, måtte vi prøve det af. 
Samtidig var det også muligheden for at 
kunne føre plagiatkontrol ved de skriftlige 
eksamener, der var tillokkende.

Efter at have testet modulet til terminsprø-
verne, gik det op for os, hvor effektivt og 
tidsbesparende det var. Vagterne kunne 
hurtig få et overblik over, hvem der havde 
afleveret, og eleverne skulle ikke længere 
medbringe en printer. Vi kunne også følge 
med på kontoret, om det hele forløb, som 
det skulle.

Det var også et stort plus, at eleverne 
ikke skulle ned på kontoret og aflevere fx 
AT-synopsen på papir. Morgenundervis-

ningen blev tit meget forstyrret på afleve-
ringsdagen, da der dannede sig lange køer 
på kontoret, så eleverne ikke kunne nå til 
time i tide. Nu skal opgaven bare være 
uploadet kl. 8, og så kan timerne begynde 
som normalt.

Eleverne tog rigtig godt imod den nye afle-
veringsform. Det forekom dem helt natur-
ligt at aflevere deres skriftlige eksamener i 
Lectio, da afleveringen via Censormodulet 
minder meget om den afleveringsform, 
som de er vant til. 

Det samme gjaldt for lærerne og censorer. 
Vi brugte Censormodulet ved 80% af 
alle de skriftlige eksamener sidste år, og 
her var der kun én censor, der ville have 
opgaverne printet. De var alle glade for at 
få opgaverne hurtigt og elektronisk. Vores 
lærere var generelt også glade for den nye 
afleveringsform. Vi lavede en printløsning, 
så de meget let kunne printe alle opgaver, 

hvis de ikke ønskede at læse og rette 
elektronisk.

Et af de eneste problemer, som vi havde 
med Censormodulet var, at man kun kan 
sende opgaverne til en censor, der er på 
en Lectioskole. Vi løste det dog ved at 
sende opgaverne i en mail.  Det ville være 
godt, hvis der blev lavet en funktion, som 
gjorde det muligt at sende opgaverne 
direkte fra Censormodulet til censorer fra 
ikke-Lectioskoler.

Vi har haft stor succes med Censormodu-
let. Det har reduceret et stort administrativt 
arbejde og gjort kontorets job nemmere 
omkring eksamenstiden. Alle har haft stor 
glæde af den nye afleveringsform, og vi vil 
bestemt benytte digital aflevering frem-
over. Med Censormodulet er vi godt rustet 
til at planlægge og afvikle digital aflevering 
ved alle skriftlige prøver/eksamener og i 
forbindelse med DHO, SRO, SRP og AT. 

Eksamenssekretær Annette Sørensen og uddannelseschef Jesper Mathorne Jacobsen fra Gammel 
Hellerup Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio Censormodul.
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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


