
”Vi startede med at bruge Lectio i 
efteråret 2009 og siden august 2010 
har vores HHX afdeling kun brugt Lectio. 
Vi sprang ud i Eksamensmodulet uden 
megen hjælp, og det er gået rigtig godt.

Vi er glade for at benytte Lectio Eksamens-
modul. Det er altid at fortrække kun at 
b-enytte ét system samlet i stedet for at 
have flere administrative systemer, fordi 
alle elevoplysninger i forvejen ligger i 
systemet. Det er også med til at lette det 
administrative arbejde. 

Det forløb fint med oprettelsen af 
prøvehold. Dog kunne vi godt ønske os 
at have mulighed for at kunne registrere 
arbejdsdage for Dio og Erhvervscase. Det 
ville være praktisk at kunne definere, 
hvilket lokale der er eksamenslokalet, og 
hvilket der er forberedelseslokalet.

Vi er glade for oversigten over elevernes 
udtræk og verifikationen af denne. Her 

er advarslerne gode, og hjælper med at 
få løst eventuelle problemer. 

Eksamensplanlægningsprogrammet 
er intuitivt, og det var nemt at trække 
eksamensbrikkerne på plads i eksamens-
planen. Når vi har mødt udfordringer, 
har vi ringet til Lectiosupport, der har 
givet os den hjælp, vi havde brug for.

Lectio giver nogle flotte udskrifter. Vi har 
især benyttet os af samlet dagsrapport, 
som giver et enkelt og overskueligt 
overblik over en ønsket periodes 
eksamensaktiviteter. Derudover har vi 
brugt udskrifter af Labels meget, da de 
er nyttige ved de skriftlige eksamener. 

Kommunikationen med XPRS har kørt 
uden problemer. Også Offentliggø-
relsen af eksamener i Lectio har været 
behagelig og nem. Der vil selvføl-
gelig altid være henvendelser, men da 
alle eksamener nu står i lærernes og 

elevernes skemaer får vi færre af dem. 

Det er meget positivt, at eleverne kan 
se ændringer i deres eksamensplan 
med det samme. Det har været tidsbe-
sparende, at vi i år ikke skulle udskrive 
og pakke kuverter for hver rettelse vi 
har foretaget i eksamensplanen, som 
vi tidligere har gjort. Vi har ikke printet 
nogen eksamensplaner i år.

Vores tidligere system har vi brugt i 
mange år, så derfor er vi selvfølgelig 
trygge ved det gamle. Til gengæld er det 
spændende med et helt nyt system, som 
har været til at bruge uden vejledning. 
Dette er jo et lærings år, og ikke to år er 
ens i eksamensperioden. Det er nyt, og 
man skal tænke anderledes med Lectio 
– på en god måde.  Det er dét, som 
gør det udfordrende. Vi er spændte på 
resten af eksamensforløbet, men regner 
bestemt med, at den sidste tid vil forløbe 
uden problemer.” 

Administrationsleder Irene Kaas og Uddannelsessekretær Line Gade fra Skive 
Handelsskole fortæller om erfaringerne 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

I skoleåret 2010/11 anvendes Lectio af 154 skoler, hvoraf 127 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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