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Reformen skaber IT-gymnasier 

 

Med den nye gymnasiereform, og ifølge ”Lov om Gennemsigtighed og Åbenhed” pålægges 
gymnasierne at offentliggøre studieplaner for undervisningen på internettet, så elever og 
forældre kan følge med i planlægningen af undervisningen. Dette accelererer antallet af 
gymnasier der flytter informationerne fra papir til skærm. 
 

Med gymnasiereformen der træder i kraft i disse dage, vil flertallet af de nye elever møde 

på et gymnasium der har taget internettes muligheder til sig. Eleverne vil kunne se deres 

personlige skema, hvor omlægninger af undervisningen fremgår øjeblikkeligt, og de vil 

grafisk kunne følge deres fraværsprocent, samt indtaste årsager til eventuelle 

forsømmelser via nettet. 

 

Efter at have eksisteret i to år, er det danskudviklede IT-system Lectio, taget i brug på over 

halvdelen af landets gymnasier. Med starten af dette skoleår er det udvidet med 

muligheden for at elever og lærere kan opbevare dokumenter og studieplaner i Lectio. I et 

og samme system, kan elever og lærer nu kommunikere indbyrdes, hvilket gerne skulle 

lette skolestarten for de nye 1.g’ere. 

 

”Vi har været meget spændte på hvilke IT-mæssige konsekvenser gymnasiereformen ville 
bringe med sig. Det seneste halve år har vi arbejdet på at integrere studieplaner og 
konferencefaciliteter i Lectio, så skolerne får et samlet system til at tackle de nye 
udfordringer. Fra skolernes side har der været lagt stor vægt på tilgængeligheden. Fokus 
har været på, at lærerne selv kan udarbejde og offentliggøre studieplaner, så eleverne kan 
se de opdaterede planer på nettet med det samme.”, siger Martin Holbøll, fra MaCom A/S 

som er firmaet der står bag Lectio. 

 

Med den nye gymnasiereform, skal eleverne igennem et ½ års grundforløb inden deres 

valgte 2½ årige studieretningsforløb. Et nyt fag som er blevet indført er almen 

studieforberedelse, hvor eleven føres igennem en række forløb, som udvikler de 

kompetencer der skal til for at kunne påbegynde et videregående studium. 

 

I skoleåret 2003/04 var der godt 10 skoler som benyttede Lectio. Sidste skoleår var der 

godt 40 skoler koblet på, og i dette skoleår har halvdelen af landet 150 gymnasier tilmeldt 

sig Lectio. Lectio består af tre moduler: Grundmodul, Elevmodul samt Studiemodul. 



Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. MaCom beskæftiger sig med 

systemudvikling og undervisning. MaCom er Microsoft Certified Partner og Oracle Partner. 

 

 

Læs mere om: 

Lectio www.lectio.dk

Gymnasiereformen www.uvm.dk

MaCom A/S www.macom.dk
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