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I dag består Lectio
af 6 moduler:
Grundmodul
Elevmodul
Studiemodul
Eksamensmodul
Time-fagmodul
Censormodul

Einar Poulsen.

Begyndelsen
Det hele begyndte engang, hvor Einar Poulsen forhenværende matematik og fysiklærer på Nørre
Gymnasium - fik den idé at lægge gymnasiets skema i en database.
Han lavede kun systemet for sin egen skyld. Her
kunne han se, hvor mange moduler der var tilbage
for et hold, eller om en kollega var ledig som vikar.
Dengang blev skemaet lagt i hånden. Når det var
lagt, fik Einar det, så han kunne lægge det ind i programmet. Einar kunne hurtigt se, om der var dobbeltbookninger, som så kunne nå at rettes før skoleårets start.
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Lectio
I 2003, da Einar gik på pension, havde hans søn
Mads og kammeraten Martin haft it-firmaet MaCom
i 10 år. De så et potentiale i Einars hobbyprojekt
og mente, at andre skoler også kunne få glæde af
programmet. Mads og Martin arbejdede videre med
Einars idé - og Lectio blev født.
Siden Lectio tog sin spæde start som Einars personlige projekt, er det gået hen og blevet et stort
system, der integrerer både det administrative, det
kommunikative og det pædagogiske. Lectio bliver
fortsat udviklet så det kan opfylde alle skolernes
behov.

Studieadministration, Kommunikation
og Digitale læremidler

Digitale læremidler

Forløbsdeling

Ressourcehåndtering

Kommunikation

Evaluering
Dokumentation

Studieadm.

Studieadministration
Ledelsesinformation
Eksamensafleveringer

Studieadministration
Inden for studieadministration er Lectios hovedformål at gøre de daglige arbejdsgange så effektive
og problemfrie som muligt for administrationen.
Hos Lectio ved vi, at gymnasiernes administrative medarbejdere udfører størstedelen af deres
arbejde i systemet. Derfor fokuserer vi kontinuerligt på at forbedre forholdene samt konstant at
holde Lectio opdateret i forhold til de nyeste regler og bekendtgørelser udstedt fra UVM. Alt fra
nye fag og studieretninger til eksamensudtræk.
Kommunikation
Vi ved også, at kommunikation er vigtig for at få
dagligdagen til at fungere. Både mellem lærere og
elever, men også beskeder fra administrationen til
resten af skolen. Derfor er vores andet hovedfokus
netop kommunikation. Ligegyldigt om det er in-

terne beskeder eller et altid opdateret skema, så
sørger Lectio for, at skolernes interne kommunikation forløber gnidningsfrit. Lectio muliggør vidensdeling på tværs af hold, grupper, elever og lærere.
Digitale læremidler
Det nyeste tiltag i Lectio hedder Forløbsdeling. I
sommeren 2015 blev Forløbsdeling introduceret.
Forløbsdeling understøtter lærernes arbejdsgange i
Lectio og deres planlægning af undervisningsforløb
og lektionsindhold. Det er nu muligt at genanvende
sit eget og kollegaers undervisningsforløb- og materialer. På den måde er vi med til at understøtte
videndeling, både på det enkelte gymnasium men
også gymnasierne imellem, da det også er blevet
muligt at dele sine undervisningsforløb med fagkollegaer fra andre skoler der bruger Lectio.
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Grundmodul
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Bogdepot
I 2003 blev Lectio Grundmodul introduceret.
Lectio Grundmodul gør det muligt at se ens personlige skema. Skemaet er fleksibelt for alle lærere,
som f.eks. skal finde en vikar, aflyse eller flytte lektioner. Ændringer i skemaet vises med grønt mens
aflyste lektioner vises med rødt.

Elevmodul
• Fravær
• Karakterer
• Spørgeskemaer
• Konsultationer
I 2004 blev Lectio Elevmodul introduceret.
Med Lectio Elevmodul er det let at føre fravær. Eleverne kan på deres fraværsside få overblik over deres fravær, bl.a. ved hjælp af en overskuelig graf.
Varsler - eller tiltag for et undgå frafald - kan praktisk
angives og kan opstilles i selvdefinerede rapportudtræk, som bl.a. kan bruges til statistik.

Studiemodul
• Dokumenter
• Beskeder
• Grupper
• Studieplan
I 2005 blev Lectio Studiemodul introduceret.
Dokumenter kan med få klik tilknyttes til lektioner
eller blot deles med udvalgte personer. Alle dokumenter fra lektioner kan findes i overskuelige mapper for hvert hold, så alle elever hele tiden - og alle
steder fra - har adgang til materialet.
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En lærer kan følge med i sin egen årsopgørelse og
se, hvilke timer hun er krediteret for, og hvilke løntillæg hun får. Det gælder både alm. Lektier men
også andre aktiviteter samt tillæg for eksempelvis
at være fagkoordinator, eksaminator, med i udvalg
el. lign. Desuden er der en gennemskuelig oversigt
over holdenes årsnorm og om der er brug for afog tilspadsering. På den måde kan man hurtigt se
om der findes timer til udbetaling eller overførsel til
næste skoleår.
I bogdepotet kan man holde styr på alle lærere og
elevers boglån. Når bøgerne skal afleveres, bliver de
automatisk mindet om det på deres forside. Lærere
kan hurtigt reservere bøger til sine hold eller til enkelte elever. Der kan også nemt udskrives rykkere
eller regninger til elever, der mangler at aflevere.

Karakterer er også en del af Lectio Elevmodul. Karakterer kan indtastes af lærerne og efterfølgende
frigives samlet, så alle elever kan se deres egne
karakterer, karakternoter og gennemsnit på deres
personlige karakterside. Der skal ikke mange klik til,
for at trække de ønskede data ud om elevernes karakterer. Det samme gælder fravær.
Elevmodulet indeholder også mulighed for at lave
spørgeskemaer. Elever kan bruge dem, som et redskab til at indsamle data til skolerelaterede projekter og lærere kan bl.a. bruge et spørgeskema til arbejdsmarkedsundersøgelser eller evalueringer.
I elevmodulets konsultationsdel kan forældre- og
vejledningskonsultationer hurtigt oprettes med de
ønskede lærere og elever. Informationerne - om
hvilke lærere eller vejledere elever skal møde trækkes automatisk ud. En optimal løsning kan beregnes.
I beskedfunktionen kan både elever og lærere kontaktes med et enkelt klik.
Lærere kan hurtigt søge de ønskede dokumenter
eller beskeder frem. De nyeste dokumenter og beskeder bliver vist på eleven eller lærerens personlige forside og vil også automatisk blive lagt i de
korrekte mapper.
Der kan oprettes grupper til f.eks. lektiecafé, læsegrupper eller elevråd, så der hurtigt kan laves et
samlet skema for alle medlemmer i gruppen eller
sende beskeder til alle i gruppen.
Lærere kan med få klik lave studieplaner i Lectio.
Så snart et undervisningsforløb er oprettet med den
korrekte periode, bliver undervisningsbeskrivelsen
automatisk udfyldt og løbende opdateret med alle
de lektier, noter og opgaveafleveringer, der er givet
i den pågældende periode.

Eksamensmodul
• Indberetninger
• Planlægning
• Skemavisning
• Beviser

Der findes en lang række mulige udtræk, som giver
et fuldt overblik over eksamensperioden. F.eks. kan
alle elevers personlige eksamensplan let udskrives,
der kan laves labels, karakterlister eller udtræk over
lærernes eksamensbelastning.

I 2006 blev Lectio Eksamensmodul introduceret.

Når eksamensperioden skal planlægges kan planlægningsprogrammet bruges til let at fordele eksaminerne. Der tages samtidig højde for alle lærere,
elever og lokaler, så der ikke opstår dobbeltbookninger. Når der er lagt en tilfredsstillende plan for
eksamensperioden, bliver den automatisk offentliggjort efter de officielle datoer. Efterfølgende kan alle
se deres individuelle eksamensplan i deres skema.

Med Lectio Eksamensmodul kan alle XPRS-indberetninger og udmeldinger hentes og indberettes.
Når eksamensudtrækket er udmeldt, kan det nemt
indlæses, hvorefter prøveholdene automatisk oprettes med de korrekte elever.

Det nemt at generere og masseudskrive eksamensbeviser i Lectio. Lectios verificering af alle elevers
stamdata - og verificeringen af eksamensbeviserne
efter de officielle lovkrav - sørger for, at alle elever
får gyldige eksamensbeviser.

Time-FAGmodul
• Valgfagstilmelding
• Holdpakning
• Time-fagfordeling
• Skemalægning
I 2007 blev Lectio Time-fagmodul introduceret.
Med time-fagmodulet er det muligt for alle elever
at ønske valgfag og studieretning elektronisk. Efterfølgende kan der genereres forskellige løsninger på
holdpakningsudfordringen i Lectio. Når der er fundet en passende løsning, fuldføres holdpakningen,

Censormodul
• Aflevering
• Plagiatkontrol
• Distribution
• Karakterer
I 2013 blev Lectio Censormodul introduceret.

og de nye valghold oprettes automatisk, med de
korrekte elever tilknyttet.
Derudover kan time-fagmodulet bruges til at fordele lærere på hold efter deres fagkompetencer. Det
er både muligt at lave en automatisk fordeling eller
at lave fordelingen manuelt. Det kan tydeligt ses,
om der er fag, der mangler undervisere, og om det
aftalte timetal bliver overholdt.
Time-fagmodulet indeholder også et skemalægningsprogram. Programmet er baseret på alle de
stamdata, der i forvejen findes på Lectioskolen. Det
er ikke nødvendigt at indtaste oplysninger manuelt,
da alle oplysninger om lærere og elevers tilknytninger til hold - samt hvor mange skemabrikker holdet
skal have pr. uge - automatisk ligger i skemalægningsprogrammet. Når der laves en automatisk skemalægning, bliver der taget højde for lærernes og
elevernes individuelle holdtilknytninger, så der ikke
opstår dobbeltbookninger.
Eleverne afleverer deres eksamensopgave i programmet. Eleverne kan holde styr på, hvor mange
udgaver de har uploadet og slutteligt får de en kvittering, når de har lavet den endelige aflevering.
Når alle eksamensopgaver ligger samlet centralt, så
kan eksamensopgaverne blive plagiatkontrolleret
og herefter videresendes de digitalt til censorerne –
via deres egen forside, hvis de også arbejder på et
gymnasium, som bruger Lectio.
Censorerne bedømmer opgaverne og når de endelige karakterer er givet, så frigives de til eksamensbeviserne.

Med Lectio Censormodul kan der afvikles digitale
skriftlige eksaminer i Lectio. Det fungerer ved, at
skolen installerer et lokalt afleveringsprogram, som
efter endt eksamen indsender eksamensopgaverne
centralt.
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KOM GODT I GANG MED LECTIO

SUPPORTENHEDEN
Lectio har - udover sine avancerede kommunikations- og administrationsfunktioner - fra start af
prioriteret sin supportenhed højt. Det har været
helt afgørende fra starten af at have en tæt kontakt
til brugerne for at få udviklet det bedste produkt.
Af samme grund består supportenheden hovedsagligt af tidligere studenter fra skoler, der typisk alle bruger Lectio. Deres professionelle virke vedligeholdes
konstant af interne og eksterne kurser. De har derfor
en stor forståelse for - og er vant til - at bruge systemet.
Når man ringer til Lectios support, kan man derfor være sikker på at tale med en faglig kompetent medarbejder. Supporten kan guide én

Lectios udviklingsafdeling.
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sikkert rundt i systemet og give kvalificerede
svar på spørgsmål. Hvis der skulle opstå et teknisk problem, sørger de for, at udviklingsafdelingen får besked, så det hurtigt kan blive løst.
LECTIOS BRUGERE
Vores generelle opfattelse er, at de ægte eksperter
sidder ude på skolerne. Derfor tager vi gerne fortsat imod ønsker til forbedringer. Det er Lectios brugere, der kontinuerligt er med til at forbedre Lectio.
Vi har stor glæde af alle de ønsker til forbedringer,
som vores mange tusinde daglige brugere kommer
med. Elever - såvel som lærere og administratorer.
Hos Lectio brænder vi nemlig ligeså meget for
uddannelse, som man gør det ude på skolerne.

Derfor vil vi gerne være med til at forbedre og lette
arbejdsgangene for den enkelte, hvad enten det er
elev, lærer eller administration.
Kom godt i gang
Dét der gør det let for erhvervsskoler at starte med
Lectio, er vores Easy-integrationsprogram. Med
Easy-integrationen er det muligt at overføre både
skolefag og elever samt elevers karakterer til Lectio.
Hvis I overvejer at gå over til Lectio, kan supporten hjælpe jer godt i gang. De kan hurtigt lave en
test-skole, som I helt uforpligtende kan afprøve, så
længe I har brug for det.

Lectios supportafdeling.
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MaCom blev stiftet den 27. januar 1992 af Bestyrelsesformand Mads Poulsen og Administrerende direktør Martin Holbøll.

Mission
MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders informationer, så vi medvirker til at afskaffe
trivielle arbejdsrutiner og frigøre ressourcer. Det vil vi opnå ved kontinuerlig produktudvikling, samt ved åben
dialog med eksisterende og nye kunder.

Vision
MaCom's vision er at være markedsledende udbyder af software til videns håndtering. Et inspirerende og
kreativt arbejdsmiljø tillægger vi afgørende betydning for at opfylde vores vision.

SOA

ERP

Med Lectio går man fra en Serviceorienteret Arkitektur (SOA) til et Enterprice Ressource Planlægning (ERP)
system. Lectio har som mål at forene alle behov i én samlet løsning. Med ét samlet system er der nem adgang til information og mulighed for rapportering.

MaCom A/S

Vesterbrogade 48

1620 København V

Telefon 33 79 79 00

www.macom.dk

