Erfaringer med Lectio Censormodul
Studiechef Nina Jensen og Adm. medarbejder Noomi Ring fra Københavns Åbne Gymnasium
fortæller om erfaringerne med Lectio Censormodul.
I december måned benyttede vi Lectio
Censormodul til digital skriftlig aflevering i forbindelse med SSO, vores SRP
samt vintereksamen og det gik helt
smertefrit. Vi har ikke oplevet nogen
problemer.
Vi benytter i øjeblikket også Lectio
Censormodul ved alle vores skriftlige
terminsprøver. Vi har stillet printere
frem, men de er ikke blevet brugt.
Eleverne har taget godt imod det at
skulle aflevere digitalt. Afleveringen
går nu meget hurtigere end før. Vi har
kun haft to elever, som ikke skrev på
computer. De har fået lov til at aflevere
håndskrevne opgaver.
Eksamensvagterne synes at der er
meget mindre støj og uro omkring
afleveringstidspunktet end tidligere, og

at afleveringen nu gennemføres meget
hurtigere end før i tiden.
Vi har også oplevet en positiv modtagelse fra lærerenes side. I forbindelse
med terminsprøverne er lærerene
meget glade for at kunne overføre afleveringerne til den almindelige opgaveaflevering i Lectio, hvormed lærerne
kan give eleverne feedback på opgaven
i Lectio, ligesom de ellers er vant til ved
opgaver i Lectio. Det eneste lærerne har
udtrykt ønske om er, at der ikke står på
deres forside i Lectio at de skal indtaste
karaktere for opgaverne, da det er noget, vi plejer at gøre i administrationen.
Da digital skriftlig aflevering er en ny
ting for censorerne, valgte vi at sende
et brev til dem alle sammen for at
informere dem om, at de ville modtage
afleveringerne digitalt i Lectio.

Ud af 50 censorer har der kun været
to som hellere ville have opgaverne på
papir. Den ene censor sendte vi så opgaverne til på papir, mens den anden
censor efter en snak accepterede at
modtage dem digitalt.
Generelt synes censorerne, at det var
en fordel med digital aflevering. Det
er en stor fordel, at censorerne nu kan
modtage opgaverne samtidigt. De har
været glade for at få opgaverne før jul,
hvor de før i tiden ellers først ville have
modtaget opgaverne efter nytår.
Det er rart for os, at vi ikke længere skal
pakke og sende alle de mange opgaver
og som en sidegevinst, at vi ikke længere skal udskrive en hel ”regnskov”.
Til sommer vil vi benytte Lectio Censormodul til digital aflevering ved alle
vores skriftlige eksamener.
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