Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vicerektor Erik Skude, sekretær Mette Gaffron og inspektor Niels Jørgen Jensen
fortæller om Gladsaxe Gymnasiums erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
”Vi har valgt at indføre Lectio Eksamensmodul til håndtering af eksamener da vi
ser det som et naturligt skridt på vejen til
ét samlet og tidssvarende system. Over
for lærere og elever giver det en naturlig
kontinuitet da de nu også kan se deres
eksamener i ugeskemaet.
Med baggrund i vores tidligere erfaringer
med Lectios tre andre moduler og den
gode og øjeblikkelige support der ydes,
har vi godt turdet være blandt de første til
at anvende Lectio Eksamensmodul. Da ingen af os er superbrugere i GAS, har vi følt
os mere trygge ved at anvende Lectio da
det er udviklet til at løse nutidsproblemer,
og fordi opdateringer foretages centralt af
MaCom, så det altid er nyeste version som
anvendes. Vi er sluppet for arbejdet med
besværlige opdateringer af GAS, som også
bærer præg af at være lappeløsninger på
et forældet system.
Da pengene til elevadministration fra
nytår kommer ud i skolernes taksametre
vil vi, ved at afskaffe GAS, få frigjort midler
til andre formål. Yderligere frigøres udgifterne til drift og vedligeholdelse af en GAS
server.
I Lectio Eksamensmodul har den indbyggede automatiske validering af eksamens-

data været meget beroligende for os, idet
vi hele tiden har kunnet følge med i hvad
og hvor meget der skulle korrigeres. Der har
været fremragende funktioner til at rette
fejl i data direkte fra verifikationsoversigten. Det har betydet at da vi endelig skulle
indberette til Undervisningsministeriet, var
data i orden, og indberetningen gled igennem første gang uden problemer.

skal i gang med, er at få lagt årsprøverne
ind i planen.

Før i tiden har vi først kunnet se at der
var fejl i data, efter at indberetningen var
foretaget. Det har været rart at kunne se
listen med rækkefølgen af indberetninger
og udmeldinger samt frister direkte i Lectio
da listen altid er up-to-date. Det har været
en stor tilfredsstillelse at vi processen
igennem hele tiden har følt, at vi havde
fod på tingene.

Vi forventer at Lectio forsat udbygges og
forbedres til at kunne favne gymnasiernes
behov for et samlet studieadministrativt
og kommunikativt system. Herunder ser
vi også den nye forside som et led i den
udvikling. På længere sigt regner vi også
med at Lectio vil kunne løse vores behov
for skemalægning af semestre samt prognosefaciliteter der kan forudsige, hvilke
faglærere der skal ansættes i fremtiden.
Det vil blive en uvurderlig hjælp i fagtimeplanlægningen.”

Selve eksamensplanlægningen er gået glat
og har kun taget få dage. Det næste vi nu

Med til Lectio Eksamensmodul hører der
helt naturligt også elektroniske eksamensbeviser. Det vil have en god signalværdi
over for eleverne da de løbende kan holde
sig ajour med udviklingen i deres eksamensbevis.

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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