
”Vi begyndte på overvejelserne 
om, at gå helt over til Lectio efter 
sommerferien sidste år. Vi startede 
med at forberede overførslen af 
data til Lectio i efteråret. 

I januar tog vi på et eksamenskur-
sus afholdt af Lectio-sekretariatet 
for at afprøve Eksamensmodulet 
og for at høre om andre skolers 
erfaringer med det. Derefter be-
sluttede vi at vi ville bruge Lectio 
Eksamensmodul.

Vores største bekymring var at Lec-
tio er webbaseret og nettet ikke 
altid er lige stabilt. Det har dog 
vist sig slet ikke at være noget pro-
blem. Det fungerer forbavsende 
godt og er meget brugervenligt.

Lærere og elever kan se deres 
personlige eksamensplan direkte 
i Lectio. Vi skal ikke, som tidligere, 
give dem planen på papir. Hvis 
der sker ændringer i tider o. lign, 
er det os der laver ændringer og 
det kan ses af alle parter i Lectio 
med det samme. 

Det har været en stor tilfredsstil-
lelse at vores indberetninger og 
indlæsninger fra og til Undervis-
ningsministeriet er gået hurtigt 
igennem. De forskellige farveindi-
keringer i forbindelse med plan-
lægning af eksamenerne giver et 
godt overblik.

Muligheden for at kunne se be-
visoversigt for de enkelte klasser, 

gør det meget nemt at følge med, 
hvis der enten er fejl, eller hvis der 
er et krav til minimumskarakter, 
som enkelte elever skal opnå i de 
sidste eksamensfag.

Vi har løbende haft god kontakt 
til MaCom med ønsker til forbed-
ringer i Eksamensmodulet. Nogle 
af dem bliver også opfyldt, men vi 
ved godt, at det selvfølgelig ikke 
er alle, der kan opfyldes. 

Overordnet set har Lectio Eksa-
mensmodul været meget let at 
arbejde med og det er en meget 
stor fordel at vi altid kan ringe og 
få hjælp af Lectio’s support.”

Vicerektor Mette Abildgaard, inspektor Bjarne Wessel og fuldmægtig Bettina Lundgaard 
fortæller om Vordingborg Gymnasium og HF’s erfaringer med Lectio Eksamensmodul.
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MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - 1620 København V - Telefon: 33 79 79 00 - Telefax: 33 79 79 84 - E-mail: lectio@macom.dk - Web: www.macom.dk

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


