
”I år er det første gang, vi kører Lectio 
Eksamensmodul, og det har været 
en enorm positiv oplevelse. Lectio 
er fuldstændig på forkant med vores 
behov. Det er enkelt at bruge og giver 
et godt overblik.

Til trods for at HHX/HTX er et for-
holdsvis nyt område for Lectio, der 
primært har været anvendt indenfor 
det almene gymnasium, så er det 
vores oplevelse, at Lectio Eksamens-
modul er gearet til at tage hånd om 
det erhvervsgymnasielle område.

De gymnasielle uddannelser sender 
og modtager informationer fra Under-
visningsministeriet via XPRS, der er 
Undervisningsministeriets eksamens-
system. Sidste år havde EASY mange 
problemer med kommunikationen 
til XPRS. Det har vi slet ikke oplevet i 

år, hvor Lectio’s kommunikation med 
XPRS har været helt problemfri. 

I Lectio Eksamensmodul er der 
overblik over lærernes eksamensbe-
lastning, gode udskriftsmuligheder 
og det er nemt, at identificere fejl før 
eksamensplanlægningen går igang. 

Eleverne følger vi i Lectio’s bevisover-
sigt, og vi retter allerede nu eventuelle 
fejl. Det betyder, at vi ikke ender i en 
situation som sidste år, hvor vi først 
kunne se fejlene efter, at beviserne 
var udskrevet. 

De nye regler for eksamensudtræk gi-
ver problemer på mange andre skoler. 
Selv — har vi ingen problemer. De nye 
udtræksregler er slået fuldstændig 
igennem i Lectio, og vi kan se en prio-
riteret eksamensliste for hver elev.

Vi har stort udbytte af Lectio’s kurser, 
hvor vi får fyldestgørende svar på 
alle vores spørgsmål. Kontakten med 
Lectio support er også meget positiv,  
og vi oplever, at der handles, på de 
problemer vi har. 

Indtil videre har der ikke været pro-
blemer med Lectio Eksamensmodul. 
Derfor forventer vi også, at de næste 
områder som censorudmelding, 
eksamensoffentliggørelse i elev- og 
lærerskemaer samt bevisudskrifter vil 
gå glat.

Vi har selvfølgelig nogle forbedringsøn-
sker, men det er kun på detailniveau. 
Ønskerne giver vi videre til Lectio, som 
vil tage det med i de løbende forbed-
ringer af systemet.”

Tina S. Pedersen fra Mercantecs HTX-afdelingen og Sanne Friis Jensen fra Mercantecs 
HHX-afdelingen fortæller om erfaringerne med Lectio Eksamensmodul.
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Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

I skoleåret 2009/10 anvendes Lectio af 137 gymnasier, hvoraf 118 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio


