Erfaringer med Lectio Censormodul
Uddannelsesleder Arno P. Hansen, eksamenssekretær Gitte Nielsen og IT-supporter Tommy
Pedersen fra Nyborg Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio Censormodul
Vi tog for første gang Censormodulet i
brug til terminsprøverne i foråret 2013/14.
Vi havde lige hørt på PL-årsmødet, at Lectio var blevet godkendt som platform til at
køre eksamensaflevering digitalt, og da vi
i forvejen havde hørt så meget godt om
modulet, sprang vi straks ud i det. Allerede
i den følgende sommertermin afholdte vi
alle vores skriftlige eksamener digitalt.
En af de store fordele, som vi så ved at
skulle køre digital aflevering i Lectio, var,
at eksamenerne blev papirfrie. Dette løste
både opgaven med at distribuere afleveringerne til censorerne, men også de problemer, som vi ofte har haft med adgang
til printere ved afholdelsen af eksamen.
Vores elever har også responderet yderst
positivt på digitaliseringen af eksamensaflevering. De er bekendt med afleveringsformen fra almindelig opgaveaflevering
gennem Lectio, og de nyder jo også godt

af, at de for eksempel ikke skal vente på
en ledig printer til eksamener. For lærerne
har der været en lidt længere tilvænningsproces, og enkelte censorer har da også
savnet papirudgaven af eksamensafleveringerne, men overordnet har vi fået
positive tilbagemeldinger.
Der er selvfølgeligt nogle småting, som vi
godt kunne tænke os blev forbedret. Vi
savnede blandt andet en brugertype, som
ikke behøvede at opdatere sin adgangskode hver 3. måned. Vi har nemlig haft lidt
bøvl undervejs med skift af adgangskode i
forhold til afleveringsprogrammet.
Derudover, så har vi også benyttet den nye
funktion Fagvalg i Lectio i år. Førhen håndterede vi valg af fag og tildeling af lærere til
fx SRP og AT ved hjælp af spørgeskemaer,
store Excel-ark og efterfølgende manuel
indtastning på stamdataholdene. Nu kan vi
klare det hele gennem Lectio. Det gælder

både elevers angivelse af fag, tildeling af
lærer og overførslen af disse informationer
til stamdataholdene. Dette har yderligere
fungeret som et godt udgangspunkt for, at
vi vil forsøge os med digital aflevering af
AT-synopser gennem Lectio i år. Vi er ikke
gået i gang med processen endnu, men
vi forventer, at det bliver lige så smertefrit
som digital aflevering i Lectio ellers har
været. Så det glæder vi os meget til at
komme i gang med.
Vores oplevelser med Lectios Censormodul har bestemt levet op til vores forventninger, og vi har været meget tilfredse.
Stod det til os, så fortsatte vi med at køre
digital eksamen gennem Lectio fremfor, at
vi, som UVM påtænker, skal til at benytte
deres alternativ, WEBS. Dog har vi bestemt
tænkt os fortsat at køre stedprøver og
aflevering af SRP/SSO gennem Lectio, da
ministeriets system ikke vil komme til at
understøtte disse typer af digital aflevering.
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