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GLO glæder sig over nye IT-muligheder
Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO) glæder sig over udsigten til et nyt IT-system som
skal give mulighed for at både elever og lærer kan tjekke skemaer, fravær og lign. Når den nye
gymnasiereform træder i kraft i 2005 skal skolernes IT-systemer opprioriteres.
I den forbindelse er der blevet udarbejdet et prøvesystem kaldet Lectio. Dette system skal bl.a.
anvendes til at vise individuelle skemaer, forsømmelsesoversigter, karakterer,
undervisningsbeskrivelser m.m. Testresultater på bl.a. Nørre Gymnasium viser at både elever
og lærer finder det nye system brugervenligt og effektivt.
”Med et fælles IT-system for alle gymnasier giver det de enkelte lærerteam på de forskellige
studieretninger en øget mulighed for ideudveksling, fælles koordination og samarbejde. Dette
ser GLO som en utrolig vigtig udvikling da et øget samarbejde mellem gymnasierne er en af
grundpillerne i den nye reform” udtaler Christoffer Aastrup Ovesen, landsformand for GLO
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Udover denne nye service som i øjeblikket er klar til at bruges på 30 af landets gymnasier er
GLO klar med endnu en IT-mulighed for de danske gymnasieelever. I samarbejde med weserve-you Aps. har vi udarbejdet et tilbud om at alle gymnasier kan få en færdig hjemmeside,
som kan bruges af eleverne.
”Vi tilbyder hver skole en elevhjemmeside. Meningen er at de så har et sted hvor de kan lægge
billeder og lign. ud fra deres fester og andre arrangementer, samt udveksle information fra elev
til elev. På denne måde for eleverne deres eget sted som de kan bruge som fælles forum.
Mange skoler har et elevblad og denne service vil så forsøge at give alle skoler en mulighed for
at have fælles portal kun for eleverne” slutter Christoffer Aastrup Ovesen.
For yderligere information eller spørgsmål kan GLO’s landsformand Christoffer Aastrup Ovesen
kontaktes på tlf.: 40 95 44 55 eller e-mail: gco@glo.dk
Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO) er en tværpolitisk elevorganisation for og af
gymnasieelever, der bygger på det individuelle medlemskab og udelukkende parlamentariske
arbejdsmetoder. GLO har til formål at repræsentere eleverne overfor blandt andet politikere,
presse og undervisningsministeriet. Derudover er GLO også en serviceorganisation, der
beskæftiger os med vores medlemmer og elevrådene på de danske gymnasier.
Se www.glo.dk for flere informationer.
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