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Reerslev Friskole, skoleleder Tage Sørensen:“For at fungere skal de fleste hjem have internetadgang, mendet har de fleste også i dag. Elever og forældre kan selv vælge,hvem der skal sendes e-mail besked til, når der kommer nye lek-tier. På den måde har forældrene mulighed for at følge med.Vi lægger rigtig meget vægt på, at elever og forældre selv haransvaret for at følge med. Lektieplanen er blot en ekstra hjælp,men det fratager ikke familierne for selv at sørge for at følgemed – og eleverne for at skrive ned, for lektierne bliver stadigmeddelt mundtligt som hidtil.
Min vurdering er, at lektieplanen opfylder vores behov. Det eren god service for forældrene og en lettelse for læreren.Lærerne må bruge deres laptop de sidste fem minutter af ti-men, hvor de kan skrive ind. Det er ikke noget, de skal gøre omaftenen.
Vi er meget tilfredse med det, og nogle lærere er begyndt atlægge lektier ind for hele året, f.eks. stile. Så kommer der auto-matisk en mail, når tiden nærmer sig.”

Hestkær Friskole, skoleleder Per Madsen:

“Jeg bruger det selv i de to klasser, jeg har.

Det er de store, og jeg synes stadig, det er de-

res eget ansvar at følge med i, hvad de har

for, men det giver dem mulighed for at gå ind

og tjekke, hvis de ikke har fået det skrevet

ned. Og specielt for dem, der har været fra-

værende, er det en god mulighed for at følge

med. Det er en ekstra sikkerhed oven i den al-

mindelige kommunikation.

Hovedparten af lærerne bruger systemet nu.

De udfylder det umiddelbart efter, at de er

færdige – inden de går hjem.

Jeg synes, det fungerer rimeligt nemt. Jeg

har lige nu en elev, som har rigtig meget fra-

vær, og det betyder også, at jeg kan vedhæfte

noget materiale som en fil inde på lektiepla-

nen, og så kan hun stadig lave nogle lektier.”

Lektieplan.dk er et lille internetfirma,
som startede for to år siden. Halvde-
len af de skoler, som benytter sig af
lektieplanen er frie grundskoler – og
fem af dem er medlemmer af Dansk
Friskoleforening. Friskolebladet rin-
gede til Erik Christensen fra lektie-
planen 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 an-
derledes 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 au-
gust har forældre og elever
sammenlagt besøgt lektieplan
over 14.000 gange.

Lektieplan er annoncefinanci-
eret og derfor gratis for alle at bru-
ge (undtagen for annoncørerne

selvfølgelig), og et rigtig godt til-
bud til de mange friskoler, som ik-
ke har behov eller råd til de store
avancerede løsninger.

Lærerne logger sig ind på lektie-
plan.dk med deres e-mailadresse,
og derefter har de to store knap-
per: “opret lektie” og “opret be-
sked”. Så kommer de igennem en
tretrinsraket, hvor de bl.a. skal sæt-
te en dato. Derefter får de mulig-
hed 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 sko-
le, 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 bru-
gere. Alle skoler i landet er på for-
hånd listet op, også friskolerne.

Lærerne kan selv prøve det.
Man tilmelder sig ikke som skole
og skal ikke op og bede om god-
kendelse. Man kan kvit og frit gå
ind og prøve – og droppe det
igen, hvis man vil det.”

CC

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 afhængi-
ge af løse sedler, hæfter og elevernes hukommelse.

Lektieplanen findes på www.lektieplan.dk
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