Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Studiesekretær på HHX Gitte Jensen og studievejleder på HG Bodil Smidt-Jensen fra SkanderborgOdder Center for Uddannelse fortæller om skolens erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vi startede for nogle år tilbage med at
bruge Lectio til kommunikation mellem
elever, lærere og administrationen. Siden
januar 2014 har vi brugt Lectio som det
eneste administrationsystem på skolen herunder Lectios eksamensmodul.
Inden vi gik i gang med eksamensmodulet, forventede vi os mindre papirarbejde
og et større overblik igennem eksamensperioden.
Det første vi startede med at bruge var
verifikationslisterne i Lectio. De har spillet
en væsentlig rolle, fordi de fortalte præcis,
hvilke fejl vi havde, og hvor de lå, så vi let
kunne rette dem. Verifikationslisterne har
været nemme at gå til både i forhold til de
selvoprettede terminsprøver og de udtrukkede prøvehold til sommereksamen.
Selve indberetningerne til UVM har kørt
uden problemer. Vi oplever, at Lectio er
mere ligetil og overskuelig, hvad angår

indberetningerne, end vi har været vant
til tidligere. Ud for indberetningerne og
udmeldingerne står der en dato, og hvad
man skal gøre, og det, synes vi, er overskueligt og ligetil at arbejde med.
Eksamensplanlægningsprogrammet har
fungeret udemærket. Det har været en
fordel med eksamensaktivitetsoversigten,
hvor man tydeligt kan se forskel på eksamener med lang og kort forberedelsestid.
Den er utrolig god til at få det store overblik med. Førhen lavede vi en kalender,
hvor planen blev lavet manuelt på nogle
ark og bagefter skrevet ind i et system for
at kunne overskue alle detaljer.
Vi er stadig ved at aflære os papirarbejdet
og leger med eksamensplanlægningsprogrammet for at få fortrolighed med det. Vi
føler, at det er et nemt og gennemskueligt
program. Vi ønsker dog en smule mere
overblik i forhold til prøveholdsbrikkernes
placeringer i selve programmet.

Nu ser vi frem til, at eksamensplanerne
bliver offentliggjort i Lectio i stedet for,
at vi skal sende en masse kuverter med
elevernes eksamensplaner ud til hver elev.
Vi kan spare en masse papir og pakkeri på
denne måde, og vi ser frem til, at alt ligger
samlet ét sted. Dét at eksamerne kommer
direkte i elevernes skemaer er virkelig en
let måde at kommunikere eksamenerne
ud til eleverne på.
Vi kunne dog rigtig godt tænke os, hvis
eleverne automatisk får besked i Lectio,
når der er lavet en ændring i forhold til
deres prøver. Det er altid det nyeste, som
står i Lectio og det kan eleverne regne
med, men ændringer kan skabe forvirring
og dette vil vi helst undgå.
Vi er stadig i gang med at lære Lectios eksamensmodul at kende, men indtil videre
synes vi, at Lectios eksamensmodul har
levet op til vores forventninger.
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I skoleåret 2013/14 anvendes Lectio af 180 skoler, hvoraf 160 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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