Erfaringer med Lectio Time-fagmodul
Skemalægger Bo Skjoldhof og Inspektor Gorm Simonsen fra Roskilde Tekniske
Gymnasium fortæller om deres erfaringer med Lectio Time-fagmodul.
”Vi har siden år 2008 anvendt
Lectio Time-fagmodul til at lægge
skemaer for vores elever og lærere, hvilket har været en positiv
oplevelse. Vi klarer mange af vores
skemarelaterede opgaver med
værktøjerne i Lectio.
På baggrund af elevernes studieretnings- og valgfagsønsker, som
de selv taster ind i Lectio, kan vi
benytte Holdpakningsprogrammet
og Time-fagfordelingsprogrammet
til at sammensætte den mest hensigtsmæssige fordeling af hold, fag
og lærertimer. Når det er på plads,
anvendes det som input til Lectio’s
skemalægningsprogram hvori et
komplet grundskema lægges.

Lectio er i stand til automatisk at
fremstille grundskemaer, hvor der
er meget få mellemtimer for lærere og elever. Der skal dog bruges
lidt tid på at optimere efter de specifikke behov vi har til et skema.
Efter vi har udrullet skemaet, kan
det med det samme ses af alle
på skolen. Hvis der senere skal
ændres i et skema, er det nemt at
indtaste ændringerne i Lectio, og
ændringerne slår med det samme
igennem i skemaerne for de involverede. Desuden er det en fordel
at Lectio er web-baseret, så man
på alle computere med internet
adgang kan se både sit eget skema,
og skema for alle andre på skolen.

Vi har de sidste 15 år benyttet Flex
til at håndtere ændringer i skemaer. Vi bruger i dag både Flex og
Lectio, og det tager fem-syv timer
hver måned at opdatere Flex med
ændringer fra Lectio (så Flex indeholder det faktiske lønregnskab).
At benytte Lectios værktøjer har
gjort hele skemalægningsprocessen nemmere for os, og har fritaget
os fra en masse skemalægning,
som før blev foretaget på papir. Vi
savner dog et oversigts-skærmbillede, hvor man som skemalægger
kan se lærerskema, klasseskema
og lokaleskema samtidig. Vi ser
frem til at vi får den mulighed i
Lectio.”
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