
 

        
 

 

Odder, den 1. marts 2023 

 

Invitation til elevudviklingssamtale for alle i 1g 
 

Kære elever og forældre i 1g 

 

Vi vil gerne invitere jer forældre til elever i 1g til konsultation på Odder Gymnasium sammen med den unge 

 

tirsdag den 14. marts 2023 

 

Eleverne i 1g får i marts standpunktskarakterer i alle fag, og ved konsultationerne er der mulighed for at 

tale om den enkelte elevs faglige udvikling med udvalgte lærere enkeltvis fra kl. 16.00-19.00. Såfremt man 

ønsker en samtale med en studievejleder, er dette også muligt, og det kan angives ved tilmeldingen. Der vil 

desuden være en ledelsesrepræsentant på skolen i forbindelse med elevudviklingssamtalerne.  

 

Vi prøver at undgå ventetid og benytter derfor tidsreservation ved samtalerne. Af hensyn til planlægning af 

arrangementet beder vi derfor jer eller den unge indtaste ønsker til elevudviklingssamtalerne i Lectio 

senest onsdag den 8. marts 2023. 

I skal logge ind med elevens brugernavn og password og følge nedenstående fremgangsmåde: 

• I kan se de konsultationer, man har mulighed for at tilmelde sig til ved at klikke på linket fra elevens 

forside eller via kviklinket Konsultationer over skemaet 

• For at angive ønsker til konsultationen skal der klikkes på linket Besvar: Elevudviklingssamtaler ud 

for konsultationen, hvorefter skærmbilledet Rediger konsultationsønske for eleven vises  

• Hvis I helt undtagelsesvist ikke kan i det fulde tidsrum for elevudviklingssamtalerne, kan I angive 

det tidsrum, hvori I har mulighed for gå til konsultation. Det gøres i feltet Ønsket tidsrum  

• Dernæst vælges der i prioriteret rækkefølge de lærere, som I ønsker en elevudviklingssamtale med. 

Det vil af tidsmæssige hensyn ikke være muligt at tale med samtlige klassens lærere.   

• For at gemme ønskerne klikkes der på knappen Gem. 

De nøjagtige tidspunkter for de ønskede elevudviklingssamtaler vil fremgå af Lectio fra fredag den  

10. marts 2022 kl. 15.00. For at se de tildelte tider går man igen ind under punktet Konsultationer og 

derefter Se tildelte tider. 

 

Vi glæder os til at se jer på skolen d. 14. marts.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anne Bisgaard Vase 

Rektor 


