
Vi hørte om Censormodulet sidste år og 
tænkte straks, at det var noget, som vi 
gerne ville tage i brug. Vi har haft Lectio fra 
starten af, og da vi er tilfredse med syste-
met ellers og er rutinerede Lectio-brugere, 
regnede vi med et produkt, der fungerede, 
og vi forudså ikke de store komplikationer 
ved at tage den nye del i brug. Vi kørte 
derfor vores første digitale prøver ved 
terminsprøverne sidste sommer. Siden da 
har alle vores skriftlige prøver kørt digitalt; 
også de større skriftlige opgaver.

Efter at have taget Censormodulet i brug, 
er selve afviklingen af de skriftlige eksa-
mener blevet langt lettere. Dette gælder 
især indsamling og efterfølgende distri-
bution af afleveringer, der før var en tung 
administrativ byrde. Derudover sætter 
vores elever stor pris på smidigheden ved 
at aflevere digitalt, fremfor selv at skulle 
medbringe printere til eksamenerne, som 
de førhen skulle.

Selve smidigheden bliver dog en smule 
udfordret, når vi blandt andet har censo-
rer, der ikke arbejder på en Lectio-skole. 
Hermed skal vi enten sende opgaverne pr. 
mail eller via et USB-stik, hvilket selvføl-
geligt gør det en smule mere besværligt. 
I samme dur oplever eleverne det også 
som et irritationsmoment, at opgavefor-
muleringerne ikke udleveres digitalt fra 
undervisningsministeriet af. Disse eksem-
pler skaber noget ekstra manuelt arbejde, 
hvilket står en smule i kontrast til Lectios 
ellers moderne bud på digital eksamens-
afvikling.

Vi har desuden haft lidt udfordringer med 
elever, der havde afleveret en forkert fil, 
eller eventuelt ikke havde afleveret i PDF-
format, hvilket vi kræver, at de gør. Ved 
stedprøver kan man nemlig ikke genåbne 
for aflevering, så i sådanne tilfælde har en 
administrator måtte aflevere på elevens 
vegne. Dette har vi dog indgivet et ønske 

omkring til Lectiosupporten, der generelt 
har været en stor hjælp ved afviklingen af 
digital eksamen - især i forbindelse med 
den nye mulighed for aflevering af AT-
synopser gennem Lectio.

I forbindelse med AT, har vi haft stor glæde 
af det nye Fagvalg. Denne funktion har 
gjort arbejdet omkring elevernes valg af 
underfag til fx AT og SRP meget nemmere. 
Vi ser gerne, at lærerne fremadrettet skal 
kunne godkende elevernes emneangivel-
ser gennem Lectio, men derudover har 
funktionen reduceret det administrative 
arbejde betydeligt. 

Generelt synes vi, at hele Eksamensmo-
dulet i Lectio fungerer yderst godt. Og det 
har kun gjort det mere attraktivt, at vi kan 
afholde vores prøver digitalt ved hjælp af 
Censormodulet. Vi har alt i alt været meget 
tilfredse, da det virkeligt har gjort admini-
strationen af skriftlig eksamen lettere.

Vicerektor Ole Pinholt og IT-chef Jan Caesar fra Ordrup Gymnasium fortæller om deres erfaringer 
med Lectio Censormodul
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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


