Erfaringer med Lectio Eksamensmodul
Vicerektor Ebbe Hansen og sekretær Jeanette Norlén fortæller om Vejen
Gymnasium og HF’s erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
”Vi har anvendt Lectio i en årrække og
Lectio indgår efterhånden i ret mange
aspekter af vores hverdag på skolen.
Lectio er blevet det sted hvor alle
kommunikerer sammen og eleverne
benytter livligt mulighederne for at
danne grupper, dele dokumenter og
skrive diskussionsindlæg.
I efteråret 2007 besluttede vi os for at
benytte Lectio som fuldt studieadministrativt system. Vi satte en måned af
til at klargøre og overføre data fra det
gamle administrative system til Lectio.
Det var en spændende proces med
fornem support, hvor der altid var en
meget venlig og kompetent hjælp lige
ved hånden.
Efter at vi har fået Lectio Eksamensmodul, behøver vi ikke længere at
beskæftige os med opdateringer af

det administrative system, eftersom
det med Lectio sker helt automatisk.
Eksamensindberetninger og udmeldinger kører bare i Lectio. I eksamensplanlægningen er der et godt grafisk
overblik, der gør det nemt at arbejde
med. Vi har på nuværende tidspunkt
prøvet at offentliggøre HF- og ATeksamener i Lectio. Eksamenstidspunkterne samt evt. udgående censur
vises i elever og læreres skema og på
deres egen forside. Herfra er der nem
adgang til rækkefølgelister, undervisningsbeskrivelser og studierapporter.
Det er en kæmpe fordel at vi slipper
for at skulle udlevere alle disse oplysninger på papir.
Udover Lectio Eksamensmodul har vi
også høstet de første erfaringer med
det nye Lectio Time-fagmodul. Udarbejdelse af lærernes time-fagfordeling

fungerer godt med gode grafiske
overblik over lærere, hold og timer.
Studieretnings- og valgfagstilmelding
er meget nem og overskuelig at
arbejde med. Det er en stor hjælp,
at eleverne selv kan se hvilke valg og
eventuelle omvalg, der kan lade sig
gøre for dem.
Efter at det blev muligt at foretage
automatisk holdpakning i Lectio, besluttede vi os for at afprøve det. Vi blev
meget overraskede over at Lectio’s
holdpakningsløsning var bedre, end
den vores erfarne skemalægger havde
lavet i hånden.
Vi ser nu frem til at skemalægning
bliver en funktion i Lectio og på et
tidspunkt forhåbentligt også bogdepot.”

Opbygningen af Lectio
Grundmodul (År 2003)

Elevmodul (År 2004)

Studiemodul (År 2005)

Eksamensmodul (År 2006)

Time-fagmodul (År 2007)

• Skemaer

• Fravær

• Dokumenter

• Indberetninger

• Valgfagstilmelding

• Timeregnskab

• Karakterer

• Beskeder

• Planlægning

• Holdpakning

• Lærerløn

• Spørgeskemaer

• Grupper

• Skemavisning

• Time-fagfordeling

• Reservation

• Konsultationer

• Studieplan

• Beviser

• Skemalægning

I skoleåret 2007/08 anvendes Lectio af 120 gymnasier, hvoraf 68 har valgt at benytte Lectio Eksamensmodul til at gennemføre eksamen. Se mere på: www.lectio.dk
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