GOD PRAKSIS FOR KOMMUNIKATION AF
LEKTIER, AFLEVERINGER OG MODULÆNDRINGER PÅ LECTIO

1.
Der skelnes mellem ”lektier”, som er den konkrete forberedelse til næste møde/modul
og ”afleveringer”, som er skriftlige opgaver med tilknyttet elevtid.

2.
Lektier til næste modul gives som udgangspunkt i det modul, som afholdes og lægges
hurtigt op på Lectio. I andre tilfælde sigter læreren efter, at der er mindst tre hverdage til at
forberede lektien.

3.
Lektier bør af hensyn til elever og læreres mulighed for at holde weekend og planlægge
den kommende uges lektier og afleveringer ikke lægges op efter fredag, hvis lektierne er til
den efterfølgende mandag (uafhængigt af modulets starttidspunkt).

4.
Lektier lægges under punktet ”Lektier” på modulet. Det skal tydeligt fremgå, når lektien
indeholder et link eller et uploadet dokument.

5.
Planlagte ændringer af moduler/ekstra moduler sker i så god tid som muligt og altid under
hensyn til en afpasset lektiebyrde.

6.
Planlægningen af afleveringer sker som udgangspunkt to uger før aflevering, men bør i det
hele taget rumme et rimeligt forhold mellem elevtiden og produktionstiden. Samtidigt bør

det tilstræbes, at eleven i et modul har haft mulighed for at stille spørgsmål til opgaven på
baggrund af den kendte opgavebeskrivelse.

7.
Tilsvarende bør det tilstræbes, at tilbagelevering af afleveringer som udgangspunkt sker
senest tre uger efter afleveringen, dog med forbehold for pædagogiske hensyn, og således
at afleveringens resultat kan bidrage til udarbejdelsen af den næste.

8.
Det pointeres, at eleverne har et ansvar for at aflevere afleveringer til tiden. I den
forbindelse henstilles der til, at der afleveres i det af læreren ønskede filformat (alternativt
.pdf) og at elevens navn og klasse altid huskes anført i opgaven.

9.
Der opfordres til, at eleverne respekterer, at der ikke er krav om, at lærerne er aktive på
Lectio udenfor deres arbejdstid, og at lærerne almindeligvis hurtigere kan besvare
spørgsmål, hvis de stilles i et modul.

10.
Det påpeges, at eleverne forventes at tjekke Lectio regelmæssigt samt om nødvendigt at
reagere på lærernes henvendelser.

