Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Sekretær Jette Mertens, vicerektor Marianne Gram og inspektor John Gyllinge fortæller
om Johannesskolens Gymnasiums erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
”Vi begyndte at bruge Lectio for knap
et år siden. Inden da havde vi set
Lectio demonstreret på inspektorårsmøder og snakket med andre skoler
om deres erfaringer med Lectio.
Vi besluttede os for at indføre hele
Lectio-pakken på én gang. Selvom
det har været hårdt, så synes vi, at det
er gået rigtig godt. Vores fremgangsmåde var en kombination af learning
by doing og god hjælp fra Lectio’s
effektive hotline, som altid var til at få
fat på.
Elever og lærere er meget glade for
Lectio og det er virkelig godt, at eleverne med det samme, kan se fravær,
skemaændringer og konsultationer i
Lectio samt at det er tilgængeligt alle
steder fra. Tidligere har det været besværligt med sedler, der skulle deles

ud og som indimellem blev væk. Det
er nu ikke længere et problem. Vi ser
frem til de samme fordele når eksamenerne offentliggøres, idet eleverne vil
få vist deres personlige eksamensplan
på forsiden og i deres skema.
I det gamle administrationssystem
oplevede vi mange fejl og problemer
i eksamensperioden, men efter vi er
begyndt at bruge Lectio, er det gået
smertefrit. Det er dejligt, at systemet
opdateres automatisk, og at indberetningerne til ministeriet fungerer så
godt.
Vi har indtil nu prøvet at udskrive
nogle enkeltfagsbeviser, hvilket var
nemt. Vi forventer det kommer til at
gå lige så nemt når vi skal udskrive
resten af eksamensbeviserne.

Eksamensplanlægningen i Lectio
fungerer fint visuelt. Der er et godt
overblik, og der er gode muligheder
for tilpasning på detaljeniveau. Det
ville dog være rart, hvis man også
kunne markere, hvilke lokaler der skal
bruges til eksamen, og hvilke der skal
bruges til forberedelse.
I vores tidligere system var det muligt
at få et startforslag til eksamensplanen. Det har dog været nemmere end
forventet at lægge planen manuelt
i Lectio. Vi ved, at automatisk eksamensplanlægning er under udvikling
i Lectio. Det ser vi frem til at få glæde
af i næste eksamensperiode.
Vi håber, at Lectio fortsat vil være
et system, der udvikles og tilpasses
brugernes ønsker og behov, da det er
noget, vi sætter meget stor pris på.”
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I skoleåret 2008/09 anvendes Lectio af 135 gymnasier, hvoraf 106 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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