Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Anne-Mette Sonne Rasmussen og Carina Jacobsen fra Københavns Tekniske Gymnasium
fortæller om deres erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
”Siden efteråret 2011 har vi brugt Lectio
på vores afdelinger, HTX Vibenhus og
HTX Sukkertoppen, og det er derfor første
gang i år, at vi arbejder med Eksamensmodulet i Lectio. En af de primære grunde
til, at vi valgte at overgå til Lectio, var den
gode omtale af Eksamensmodulet. Vores
forventninger til, at administrationen af
eksamen i Lectio skulle være enkel og let
at håndtere, er i den grad blevet indfriet,
og det har derfor ikke været en større
udfordring at overgå til et nyt system.
I Lectio findes en verifikationsside, hvor
eksamensdata kan kontrolleres for fejl
og advarsler. Dette har vi haft stor glæde
af, da vi på den måde har kunnet indberette fejlfrit data til ministeriet. Selvom vi
er flere afdelinger, har det været utrolig

nemt at indberette til ministeriet. Planlægningen af resten af eksamensplanen
var efterfølgende ligetil. Da vi modtog
eksamensudtrækket
fra
ministeriet
blev prøveholdene oprettet automatisk,
hvilket var utrolig tidsbesparende. Prøveholdene blev derefter overført direkte
til eksamensplanlægningsprogrammet,
hvorefter de nemt kunne placeres på
de datoer og tidspunkter der var ledige.
Var der dobbeltbookinger af lærere eller
elever, kom der en meddelelse om dette
med det samme. Programmet indeholder
mange fordele og har gjort eksamensplanlægningen mere effektiv for os.
Der findes en del udskrifter i Eksamensmodulet, som vi har benyttet os flittigt af.
Udskrifterne med informationer vedrø-

rende eksamen har vi blandt andet brugt
til at sende ud til vores censorer.
Da eksamenerne blev offentliggjort, kom
dette til at stå på elevernes og lærernes
forside samt skemaside, hvilket har
fungeret rigtig godt. Vi havde endda
mulighed for at indtaste klokkeslæt for,
hvornår eksamenerne skulle vises for
elever og lærere. Sker der ændringer i
eksamensplanen, vil eleverne og lærerne
automatisk få disse informationer oplyst
på deres forside og skemaside. Dette
sparer os igen for en masse tid.
Vi er meget trygge ved at bruge Eksamensmodulet til at administrere eksamen, og
det har været en fornøjelse at arbejde
med.”
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I skoleåret 2011/12 anvendes Lectio af 166 skoler, hvoraf 145 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk

MaCom A/S - Vesterbrogade 48 - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - Mail: lectiosupport@macom.dk - Web: www.macom.dk

