
”I skoleåret 2008-09 indførte vi de tre 
første Lectio moduler, og i december 
2009 tog vi Lectio Eksamensmodul 
i brug. Elever og lærere tog meget 
godt imod Lectio. Nogle lærere sagde 
endda, at det var første gang, de 
havde oplevet et it-system, der var en 
lettelse i deres arbejde.

Vi er blandt de første på EGYM-områ-
det til at skifte EASY ud med Lectio. 
Derfor virker alt naturligvis heller ikke 
helt optimalt endnu. Alligevel kan vi 
sige, at Lectio Eksamensmodul helt 
klart er en fordel. Vi er jo heller ikke 
for godt vant fra EASY. 

Lectio er meget nemmere at overskue. 
Vi har indtryk af, at Lectio er bygget op 
af folk der har haft hands-on erfaring 
med, hvordan tingene foregår ude på 
skolerne. 

Vi er helt vildt imponerede over Lectio 
supporten — som er guld værd. De 
giver os altid fyldestgørende svar på 
vores spørgsmål. Det er bare så fan-
tastisk i forhold til EASY, hvor det er 
noget nær umuligt at få support.

I Lectio’s eksamensplanlægnings-
program er det meget synligt, hvilke 
bindinger der er på en eksamensbrik, 
samt hvilke konsekvenser der er ved 
at flytte den. Det er vidunderligt, at vi 
er sluppet for EASY’s meget omstæn-
delige proces, hvor alt skulle oprettes 
manuelt på hver enkelt eksamensbe-
givenhed. I Lectio’s eksamensplan-
lægningsprogram er det der bare. Alt 
er færdigt og klart til at blive flyttet 
rundt med. 
 
I eksamensperioden har der i alle 
tidligere skoleår været så meget over-

arbejde, at der efterfølgende skulle 
afholdes en hel ekstra uges sommer-
ferie. Efter at vi er gået over til Lectio, 
når vi nu det hele inden for normal 
arbejdstid.

Eksamensoffentliggørelsen i elev- og 
lærerskemaer fungerede perfekt. Det 
var dejligt, at det hele forløb automa-
tisk. Til næste år vil vi dog nok genind-
føre en form for ceremoni på skolen i 
forbindelse med offentliggørelsen.

Det er godt, at information om eksa-
men kan tilgås via forside og skema i 
Lectio. Vi håber flere skoler kommer 
til at bruge Lectio. Det vil betyde, at 
censorerne kan klikke sig direkte til 
eksamensoplysningerne fra deres 
egen Lectio-forside, og vi slipper for at 
sende undervisningsbeskrivelserne pr. 
post eller som link i en e-mail.”

Uddannelsessekretær Elisabeth Voss og inspektor Gorm Simonsen fra Roskilde 
Tekniske Gymnasium 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


