
”I år var det første gang at vi skulle 
planlægge eksamen sammen. Derfor 
besluttede vi os for, at vi lige så godt 
kunne bruge Lectio Eksamensmodul. 
Set i bakspejlet var det en god beslut-
ning, da det gik meget smertefrit.

I starten brugte vi en del tid på at 
overføre data fra det gamle system, 
fordi Lectio ikke kunne importere 
start- og slutdato på nogle elever. 

Efter at vi i fællesskab med Lectiosup-
porten havde identificeret fejlen, blev 
den hurtigt  rettet. Herefter gik det 
stærkt med at få overført alle data til 
Lectio. 

Da data var overført begyndte vi på 
verificeringen af stamdata. Vi kom 
måske lidt for sent i gang, men det 
viste sig at være helt uproblematisk. 

Indberetningerne gik nemt nok. Det 
var intet problem, når først forabej-
det med verificeringen var på plads. 
Herefter var det bare at trykke på en 
knap.

Efter Undervisningsministeriets ud-
melding af prøveplanen begyndte vi 
på selve eksamensplanlægningen. 
Vi vænnede os hurtigt til at bruge 
planlægningsprogrammet. Det er 
meget intuitivt og selvforklarende. 
Eksamensplanlægningsprogrammet 
er godt til at få overblikket og til 
placering af eksamenerne, men selve 
detaljestyringen, med redigering af 
elever på de enkelte prøvehold fandt 
vi ud af var nemmest at gøre med den 
eksamensadministrative del af Lectio.

Vi synes MaCom er hurtige til at rette 
fejl og de er ret gode til at lytte til øn-

sker fra brugerne. Vi har f.eks. haft et 
ønske om, at kunne se hvilke elever, 
der skal opnå en mindste karakter i 
deres sidste eksamener for at bestå 
samt et ønske om at kunne se dags-
rapporter, til det daglige overblik over 
eksamenerne. Begge ønsker er blevet 
indført i Lectio Eksamensmodul.

Med Lectio Eksamensmodul er det 
en stor fordel for lærere og elever, at 
de kan se deres eksamener på  deres 
forside og det er en kæmpe lettelse 
for administrationen, at vi ikke, som 
i gamle dage skal foretage så meget 
kopiering. 

Vi er godt tilfredse med Lectio Eksa-
mensmodul. Vi har dog et ønske om,  
at der kommer flere oversigter og at 
det bliver nemmere at lave årsprøver i 
almen studieforberedelse.”

Vicerektor Ralf Michael Leimbeck og sekretær Birgitte Lentz Buus fortæller om 
Vesthimmerlands Gymnasium og HF’s erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
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Grundmodul (År 2003)

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Reservation

Elevmodul (År 2004)

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul (År 2005)

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul (År 2006)

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul (År 2007)

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• 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

Opbygningen af Lectio


