
”Vi har på Skive Handelsskole anvendt 
Lectio fra starten af dette skoleår. Lec-
tio blev valgt, fordi det er dét system,  
som bedst opfylder vores ønsker til 
både LMS system og  fraværsregistre-
ringssystem. 

Med Lectio’s EASY-integration er det 
muligt for os fortsat at benytte EASY 
som administrationssystem sidelø-
bende med Lectio. I opstartsfasen var 
der dog en del arbejde med at oprette 
og overføre data til Lectio. I den forbin-
delse har vi nogle forbedringsforslag 
til, hvad der vil gøre det nemmere.

Det kan heller ikke undgås, at det giver 
noget ekstra arbejde at køre med to 
systemer sideløbende. Alligevel synes 
vi, at de fordele vi har fået ud af det 
klart overstiger ulemperne. Lectio er 
simpelt og intuitivt at gå til for lærere 

og elever og de daglige rutineopdate-
ringer fra EASY til Lectio fungerer fint.

Det er vores strategi at indføre Lectio 
lidt af gangen. Lectio kan så mange 
ting, at det vil være for overvældende 
at tage det hele i brug på en gang. 
Indtil videre benytter vi derfor kun 
udvalgte dele af Lectio Grundmodul, 
Elevmodul og Studiemodul. 

Elever og lærere har taget meget godt 
imod Lectio. De er glade for, at de kan 
se opdaterede skemaer, fravær, lektier 
og karakterer samt aflevere opgaver i 
Lectio.

Vi har nu meget bedre styr på forsøm-
melserne. Eleverne kan selv følge med 
i deres fravær og vi kan se, at det har 
haft den positive effekt at fraværspro-
centen er faldet.

Det er vores indtryk, at eleverne i dag 
foretrækker andre kommunikations-
platforme frem for e-mail, som de 
tjekker for sjældent. Derfor skal vi som 
noget af det næste til at kigge på, om 
det vil være bedre for os at gå over til 
at bruge Lectio’s beskeddel. 

Vi har flere ønsker til hvordan under-
støttelsen af HG’s særlige behov, som 
eksempelvis elevplaner, kan forbedres 
i Lectio. Vi har også en klar forventning 
om, at det er noget, der vil blive ar-
bejdet på at forbedre i de kommende 
måneder. 

På længere sigt vil vi gerne slippe for 
at køre med to systemer samtidigt, og 
vi ser frem til at kunne benytte Lectio 
Eksamensmodul, som vi har hørt 
meget godt om.”

Erik Helmert fra HH-afdelingen, Administrationsleder Irene Kaas Pedersen og Egon 
Andersen fra HG-afdelingen fortæller om Skive Handelsskoles erfaringer med Lectio.
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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

Se mere på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio


