
 

BILAG 1: BRUG AF LECTIO 
 
Det tilstræbes at lektier skal være angivet på lectio 48 hverdagstimer inden det modul de 
pågældende lektier skal forberedes til. 
  
Opgaver skal være angivet og udleveret, fysisk/elektronisk på lectio med korrekt 
afleveringstidspunkt, mindst 7 hverdagsdøgn før afleveringen. Det er elevens eget ansvar at 
sikre sig besiddelse af opgaven. 
 
Undervisningsmoduler skal være tilføjet skemaet 5 hverdagsdøgn før 
afholdelsen. Ændringer af skemaet bør ske inden kl. 18 dagen inden.  

Skriftlige afleveringer 
Eleven har pligt til at aflevere de skriftlige opgaver, der stilles i de enkelte fag. Det er 
lærerens ansvar at skaffe sig et bedømmelsesgrundlag på det skriftlige arbejde. Hvis både det 
fysiske fravær og det skriftlige fravær ligger højt, kan eleven risikere ikke at få 
karaktervurdering ved standpunktskarakter. 
 
Det skriftlige fravær (regnet i elevtid) må generelt ikke overstige 15 % samlet og 20 % i de 
enkelte fag. 
 
Lærerne stiller opgaverne i så god tid, at det er muligt at planlægge arbejdet med opgaverne. 
Lærerne koordinerer de skriftlige opgaver med henblik på at give de bedste muligheder for 
rettidig aflevering. Selvom det tilstræbes at fordele hjemmearbejdet så jævnt som muligt, kan 
der opleves udsving i omfanget af opgaver i løbet af året. Normen er, at afleveringerne 
afleveres i lectio. Det er faglærerens opgave og ansvar at følge op på manglende aflevering. 
Da tilbagemelding er vigtig i forhold til progressionen i undervisningen, skal tilbagemelding 
ske kort tid efter aflevering. 
 
Alle skriftlige opgaver, der afleveres rettidigt, bliver rettet, kommenteret og vurderet. 
Opgaver, der afleveres efter fristen, får en vurdering uden kommentarer og konstruktiv 
kritik. 
 
Ved opgavebesvarelser, der uploades tomme, med ganske få linjer eller i ulæselige formater 
fortabes retten til at aflevere den pågældende opgave igen. Opgavernes sværhedsgrad og 
elevtid diskuteres løbende. 
 
Hvis en elev gentagne gange ikke afleverer, kan eleven sættes til at lave opgaven i et 
efterfølgende modul, hvor læreren har klassen. Eleven sættes ud på gangen eller ned på 
gymnasiekontoret efter aftale med en af uddannelseslederne og skriver en ikke afleveret 
opgave.  
 



 

 
Eleven afleverer i slutningen af modulet og opgaven markeres som afleveret i lectio. 
Det arbejde eleven afleverer udgør bedømmelsesgrundlaget. Læreren tager løbende samtaler 
med eleven om årsagen til de manglende afleveringer.  
Cirka 2 gange om året kan elever med for højt skriftligt fravær indstilles til et 
opsamlingsheat.  

Snyd 
Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har produceret. Det er 
naturligvis lovligt at citere fra forskellige kilder, men i så fald altid med kildeangivelse.  

Sanktioner ved eksamen 
 I forbindelse med eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag, og eksamen 
kan først tages det følgende år. Hvis en elev ved eksamen gribes i at skaffe sig selv eller give 
en anden eksaminand ikke tilladt hjælp, bortvises den/de pågældende elev(er) fra eksamen 
og skal aflægge ny prøve i næste ordinære eksamenstermin, hvor der er eksamen i faget på 
skolen.  

Sanktioner i det daglige skriftlige arbejde 
I forbindelse med det daglige skriftlige arbejde medfører snyd, at opgaven registreres som 
ikke afleveret og eleven modtager en skriftlig advarsel fra læreren og registreres derfor. 
Gribes eleven endnu en gang i at snyde modtager eleven en advarsel fra rektor og registreres 
på ny. Skulle en elev snyde tredje skal eleven aflægge prøve i alle de fag der er blevet snydt i. 
I tilfælde af yderligere snyd bortvises eleven fra skolen. 
 
Skriftlige advarsler givet i forbindelse med snyd bortfalder ikke ved skoleårets afslutning. 
  


