
Vi begyndte at bruge Lectio i sommeren 
2013. Vi valgte at gå over til Lectio, da vi 
skulle starte et STX-gymnasium som en del 
af vores campus i Lyngby i august 2013 og 
havde behov for et administrativt system 
til stx. Her var Lectio et naturligt valg, da 
vi ser det som et gennemprøvet system, 
som ville give os mange nye muligheder - 
især i forhold til elevadministration. 

Vi begyndte at forberede overgangen til 
Lectio et halvt år inden skiftet, så der var 
god tid til at vænne sig til det nye system 
uden, at det gik for meget ud over daglig-
dagen. I ledelsen har vi bakket op om skif-
tet, så både administrationen og lærerne 
blev klar over de mange muligheder, der 
er i Lectio, som vi tidligere har savnet. 

Vi havde repræsentanter fra Lectio ude 
hos os og præsentere systemet og 
hjælpe med at igangsætte processen. Det 
fungerede rigtig godt. Herudover har vi 
selv arrangeret kurser med Kursus-HTG. 
Selvom Lectio er meget intuitivt, og de 

basale funktioner kan læres lynhurtigt, 
har vi valgt at deltage i mange kurser 
for at sikre, at vores personale var klædt 
ordentligt på til systemskiftet. Vi startede 
med fælleskurser i de forskellige moduler 
i Lectio og har så efterfølgende haft en 
konsulent ude, som har kigget konkret på 
de udfordringer, vi er stødt på i overgan-
gen. Kombinationen af kurserne og vores 
interne kommunikation har gjort, at vi var 
godt forberedte til skiftet, og overgangen 
er dermed blevet let og overskuelig.

Det har også været en stor hjælp, at det 
er muligt at kontakte Lectiosupport nemt 
og direkte, og at man hurtigt kan få svar 
på sine spørgsmål og hjælp til at komme 
videre.

Vi har forsøgt at designe en proces, som 
kunne sikre en nem overgang, og vi er 
endnu ikke stødt på nogen store proble-
mer i forbindelse med det administrative 
skifte. Det er selvfølgelig en tilvænnings-
proces at overgå til et nyt system, da det 

er nødvendigt at justere på ens rutiner, 
men det er faktisk gået overraskende 
nemt.

Selve det administrative skifte var lige til at 
gå til. Lectio gav os en konkret køreplan: 
hvilke data skulle være på plads fra vores 
side, og hvilke andre systemer skulle ori-
enteres. Herefter lavede vi udmeldinger 
i det gamle system, og Lectio klarede 
de opfølgende kørsler på vores vegne. 
Hverken elever eller lærere opdagede 
selve skiftet. Vi følte os helt trygge i Lectios 
hænder, som guidede os sikkert igennem 
hele processen.

Det har givet os nogle udfordringer i for-
hold til planlægning, at vi på vores afdeling 
i Hillerød har de gymnasiale uddannelser 
og erhvervsuddannelser i samme bygning, 
da erhvervsuddannelserne stadig bruger 
EASY-A. Derfor håber vi også på længere 
sigt på at kunne skifte helt til Lectio, også 
med vores erhvervsuddannelser, så vi kan 
få samlet al administration i et system.

K Nords rektor for HHX og STX, Ivar Ørnby (billede), og IT-chef Henrik Faaborg fortæller 
om skolens erfaringer med administrativt skift til Lectio.
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Opbygningen af Lectio

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Censormodul

• Aflevering

• Plagiatkontrol

• Distribution

• Karakterer

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot


