Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Uddannelsesleder Tove Benedicthe Jensen og Uddannelsessekretær Bettina Gjedde fra Tradium
fortæller om skolens erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vi benyttede Eksamensmodulet for første gang til SRP og er nu i gang med at
planlægge sommereksamen. Vi har førhen
manglet et overblik over eksamensperioden, hvilket bl.a. var en årsag til at prøve
Eksamensmodulet. Vi havde generelt
nogle forventninger om, at Eksamensmodulet skulle hjælpe os, med let at løse
de problemer der kan opstå i forbindelse
med afvikling af eksamen.

oplevede vi generelt, at det var lettere at
håndtere end i vores tidligere system.

Vi har oplevet, at det tidligere har været
lidt besværligt at informere eleverne om
ændringer i eksamensplanen. Vi forventer
derfor, at det bliver langt mere overskueligt for eleverne til sommer, da de kan
finde alle informationer om deres prøver
på forsiden og i skemaet.

Vores indberetninger til sommereksamen
har forløbet uden problemer. Vi har
bestemt været meget glade for, at prøveholdene oprettes automatisk, når man har
indlæst udmeldingen fra UVM, da det har
været meget tidsbesparende.

I forhold til de allerede overståede SRP
opgaver, oplevede vi ingen problemer. Det
fungerede rigtig fint, og fagvalget hjalp os
også med planlægningen af prøverne. Her

Det har også været let at gøre klar til eksamen, da vi sammen med vores andre afdelinger har dannet en Lectio gruppe, der
har afholdt interne workshops. Yderligere
har vi også været på et kursus i Eksamensmodulet, og vi har også oplevet, at vi altid
kan spørge Lectiosupporten til råds.

Vi har for nyligt planlagt vores sommereksamener ved hjælp af eksamensplanlægningsprogrammet, hvilket har virket rigtig
godt. Programmet er meget brugervenligt
og har derfor været lige til at arbejde med,

selvom det er første gang, vi har lavet
eksamensplanen i Lectio. Programmets
forskellige farvekoder giver også et godt
indblik i, om der er noget man skal være
særligt opmærksom på som f.eks. en dobbeltbooket lærer.
Vi har alt i alt været meget tilfredse med
modulet. Det ville dog være godt hvis det
generelt bliver lettere at hente informationer fra eksamensplanlægningsprogrammet over til Excel. Dette kunne hjælpe os
med bl.a. at få et mere specifikt indblik i
den enkelte lærers eksamensbelastning.
Eksamensmodulet har været en stor hjælp
i forhold til planlægning af eksamen samt
indberetninger til UVM, og det hele har
forløbet uden nogle problemer. Specielt
eksamensplanlægningsprogrammet har
været meget overskueligt, og har i hvert
fald ikke afskrækket os fra at skulle lave
flere eksamensplaner i fremtiden.
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