
Vejledning til registrering af sygefravær for deltidsansatte 

I fraværsløsningen fra Statens HR bliver alle medarbejdere tildelt et arbejdstidsskema ved ansættelsen. 

Arbejdstidsskemaet for en fuldtidsansat fordeler ugens 37 timer således: 

Mandag: 7,5 timer, tirsdag 7,5 timer, onsdag 7,5, torsdag 7,5 timer og fredag 7 timer.  

Deltidsansatte tildeles også et arbejdstidsskema som afspejler deres beskæftigelsesgrad. 

Arbejdstidsskemaer for deltidsansatte fordeler deres ugentlige arbejdstid med et gennemsnit fra mandag-

fredag. Et arbejdstidsskema for en 30 timers ansættelse fordeler fx ugens timer således: 

Mandag: 6 timer, tirsdag 6 timer, onsdag 6, torsdag 6 timer og fredag 6 timer. 

For både en fuldtidsansat og for en deltidsansat kan der maksimalt registreres fravær med det antal timer, 

som den enkelte dag er opsat med. For ansættelsen på 30 timer kan der derfor maksimalt registreres 6 

timers sygefravær hver dag.  

Følgende scenarier beskriver, hvordan sygefravær håndteres for en deltidsansat men en ugentligt fridag. 

Scenarie 1. Medarbejder er syg en hel dag, men har aftalt med sin leder, jf. 

delegationsinstruksen, at arbejdstiden fordeles med en ugentligt fridag.  

Hvis medarbejder arbejder 30 timer om ugen, men har aftalt at fordele arbejdstiden med en ugentlig fridag, 

så arbejder medarbejder 7,5 timer ugens resterende 4 dage. Derfor skal der i alt registreres 7,5 timers 

sygefravær i Statens HR.  

1. Naviger til fraværsadministration og vælg den sygdomstype, som skal registreres i SHR (Sygdom, 

sygdom med §56 eller sydom med fleksjob). Se evt. Vejledning til registrering af sygefravær for 

fraværsmedarbejdere i fraværsløsningen, Statens HR 

2. Registrer en hel dags sygefravær (7,5 timer) ved at fordele sygetimerne på 2 dage. Angiv 

sygemeldingens startdato med fuldtidssygefravær, i dette tilfælde 6 timer. Angiv den næste dag 

som slutdato, og anfør det resterende antal sygetimer. I dette tilfælde 1,5 timer.  

3. Noter eventuelt i kommentarfeltet, at sygemeldingen er fordelt på 2 dage, fordi medarbejder har en 

ugentlige fridag.  

4. Hvis medarbejders ugentlig fridage var placeret den 27.04.21 foretages i stedet to separate 

registreringer. Én registrering den 26.04.21 med 6 timers sygefravær, og én registrering den 

28.04.21 med 1,5 timers sygefravær.  

5. Klik på afsend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994795_vejledning--registrering-af-sygefravaer-i-statens-hr---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994795_vejledning--registrering-af-sygefravaer-i-statens-hr---fravaersmedarbejder.pdf


Scenarie 2. Medarbejder er fuldtidssygemeldt i én eller flere uger. Medarbejder har aftalt 

med sin leder, jf. delegationsinstruksen, at arbejdstiden fordeles med en ugentlig fridag 

hver onsdag.  

1. Hvis medarbejder er fuldtidssyg en uge eller mere, skal medarbejder registreres syg hver dag fra 

mandag-fredag. Den ugentlige fridag skal også registreres med sygefravær, da sygetimerne 

opgøres som ugentligt fravær.  
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