Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vicerektor Christian Herold, sekretær Pia Skytthe og IT-chef Erik Lykke Hansen fortæller
om Høje-Taastrup Gymnasiums erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
”Baggrunden for, at vi er gået over til Lectio
Eksamensmodul, har været vores ønske
om at få ét samlet system.
Med lanceringen af Eksamensmodulet ser
vi nu Lectio som et fuldt administrativt
system. For os er timefagfordeling, skemalægning og eksamensplanlægning noget,
der hænger sammen. Derfor synes vi også,
det er naturligt, at Lectio sammenkobler
disse områder. Vi ser Lectio som et magtfuldt redskab til at sikre, at der er en god
timefagfordeling og et fejlfrit skema klar til
skolestart.
Vi har siden januar-februar måned været
i gang med at planlægge næste skoleår
i Lectio. Derfor ligger første udgave af timefagfordeling og skema allerede nu klar,
så lærerne kan se det i Lectio. Det giver
dem mulighed for at komme med input
og ønsker til skemaet i god tid, og nu har
vi så resten af juni måned til at foretage de
sidste finjusteringer.
Planlægningen af eksamener med Lectio
Eksamensmodul er gået godt med få fejl.
Det har været nemt både at sende indberetninger til Undervisningsministeriet
og at modtage udmeldinger fra Undervisningsministeriet.

I dette skoleår har vi været nødt til stadig at
anvende GAS til indberetning af 3g’ernes
eksamener — via det gamle GIA-format.
Det er dog udfaset fra næste skoleår,
hvorefter vi vil håndtere alt i Lectio.
Vi har importeret 3g’ernes eksamensplan,
så deres eksamener også vises i Lectio.
Offentliggørelse af eksamener for elever
og lærere er sket automatisk på deres
personlige forside på et klokkeslæt, vi selv
har valgt, om onsdagen den 16. maj.
Det har fungeret rigtig godt, at hver enkelt
lærer og elev får vist deres individuelle eksamensrækkefølge og eksamenstidspunkter på den nye personlige forside i Lectio.
Der kan de også straks se de ændringer,
der måtte komme til eksamensplanen.
Ændringer til eksamensplanen var ellers
noget, som det tidligere var besværligt at
informere lærere og elever om. En anden

fordel ved Lectio Eksamensmodul er, at
lærerne automatisk får oplysninger om
censorerne i Lectio. Tidligere skulle lærerne
selv finde frem til censoroplysninger.
Vi oplever det som et stort plus, at når der
opstår ønsker til forbedringer i Lectio, så
bliver de hurtigt implementeret — selvfølgelig alt efter deres kompleksitet. Vi har
meget stor ros til Lectio supporten. De er
altid meget hjælpsomme, og så lyder de
smilende.
Vi ser frem til august måned, hvor Lectio
helt overgår til at være vores nye administrative system. Ved at anvende Lectio
som dét administrative system undgår vi
besværet med installation af opdateringer
og backup, da al vedligeholdelse og sikkerhedskopiering automatisk foretages fra
centralt hold af MaCom.”

Opbygningen af Lectio
Grundmodul (År 2003)

Elevmodul (År 2004)

Studiemodul (År 2005)

Eksamensmodul (År 2006)

• Skemaer

• Fravær
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Få mere information på: www.lectio.dk
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