Elektronisk lektieplan
Lektieplan.dk er et gratis kommunikationssystem på nettet,
som gør det lettere for lærere at give beskeder og aftale
lektier – og for forældre at følge med uden at være afhængige af løse sedler, hæfter og elevernes hukommelse.
Lektieplan.dk er et lille internetfirma,
som startede for to år siden. Halvdelen af de skoler, som benytter sig af
lektieplanen er frie grundskoler – og
fem af dem er medlemmer af Dansk
Friskoleforening. Friskolebladet ringede til Erik Christensen fra lektieplanen for at høre, hvad det hele går
ud på.
Erik Christensen fortalte:
“Vi startede med lektieplan for
to år siden, hvor vi kæmpede en
brav kamp for overhovedet at få
en skole på. Nu ser det helt anderledes ud, og vi har omkring
300 forskellige lærere fra mere
end 25 skoler oprettet i systemet,
hvor rigtig mange af dem bruger
lektieplanen hver dag – alene i august har forældre og elever
sammenlagt besøgt lektieplan
over 14.000 gange.
Lektieplan er annoncefinancieret og derfor gratis for alle at bruge (undtagen for annoncørerne

selvfølgelig), og et rigtig godt tilbud til de mange friskoler, som ikke har behov eller råd til de store
avancerede løsninger.
Lærerne logger sig ind på lektieplan.dk med deres e-mailadresse,
og derefter har de to store knapper: “opret lektie” og “opret besked”. Så kommer de igennem en
tretrinsraket, hvor de bl.a. skal sætte en dato. Derefter får de mulighed for at skrive “Hej unger. Husk
at læse grundbog på side det og
det”. Og sidste punkt er “gem og
opret”. Så ligger lektien ude på
lektieplan.dk, hvor alle kan gå ind
og finde den.
Der er også en e-mailservice,
som man kan tilmelde sig, så man
automatisk får en e-mail, når der
er nye lektier: “Der er kommet
nye lektier i dansk”. Ved et tryk på
et link i mailen åbner lektien sig.
Er der f.eks. 20 lærere på en skole, så kan man sortere sig frem til,

hvad de andre lærere har givet for
i den samme periode og derved
undgå at lektierne hober sig op i
bestemte perioder.
Vi har nu 300 lærere som brugere. Alle skoler i landet er på forhånd listet op, også friskolerne.
Lærerne kan selv prøve det.
Man tilmelder sig ikke som skole
og skal ikke op og bede om godkendelse. Man kan kvit og frit gå
ind og prøve – og droppe det
igen, hvis man vil det.”

Lektieplanen findes på www.lektieplan.dk

Reerslev Friskole, skoleleder
Tage Sørensen:
“For at fungere skal de fles
te hjem have internetadgan
g, men
det har de fleste også i dag
. Elever og forældre kan selv
vælge,
hvem der skal sendes e-mail
besked til, når der kommer
nye lektier. På den måde har foræ
ldrene mulighed for at følg
e med.
Vi lægger rigtig meget vægt
på, at elever og forældre selv
har
ansvaret for at følge med. Lek
tieplanen er blot en ekstra
hjælp,
men det fratager ikke familie
rne for selv at sørge for at følg
e
med – og eleverne for at skr
ive ned, for lektierne bliver
stad
ig
meddelt mundtligt som hid
til.
Min vurdering er, at lektiep
lanen opfylder vores behov.
Det er
en god service for forældre
ne og en lettelse for lærere
n.
Lærerne må bruge deres lap
top de sidste fem minutter
af timen, hvor de kan skrive ind
. Det er ikke noget, de skal
gøre om
aftenen.
Vi er meget tilfredse med det
, og nogle lærere er begynd
t at
lægge lektier ind for hele åre
t, f.eks. stile. Så kommer der
automatisk en mail, når tiden næ
rmer sig.”
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