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Registrering af fravær for ansatte med mindre end 8 timer  
Alle medarbejdere ansat på under 8 timer har en samlet arbejdstid placeret om fredagen. 
Det vil sige, at der KUN kan registreres fravær om fredagen for disse medarbejdere.  

 

Naviger til fraværsadministration  
1. Navigér til Statens HR's hjemmeside. Vælg ikke Internet Explorer som browser. Det 

anbefales at benytte Google Chrome. Se evt. vejledning Log ind i fraværsløsningen, 
opsætning af brugergrænseflade og mobilløsning -selvbetjening. 
 

2. Klik på Min Arbejdsstyrke og klik dernæst på Vis flere. 

 
3. Rul ned til Fravær og klik på Fraværsrecords.  

4. Søg efter medarbejdernavn. Søg på CPR-nummer ved at klikke på avanceret søgning. 
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Registrer ferie for en medarbejder 
1. Naviger til overskriften Eksisterende fravær og klik dernæst på + Tilføj. 

 
2. Søg i værdilisten og vælg den ferietype der skal registreres, fx Ferie med løn, ferie 

uden løn eller særlig feriedag.  
OBS vælg aldrig ferietypen ferie med løn 1/2 dag eller ferie uden løn 1/2 dag da halve 
feriedage ikke må afholdes jf. ferieloven. Ferie uden løn og ferie på feriekort registreres 
med fraværstypen Ferie uden løn. 

 

 
 
 

3. Angiv en Startdato og en Slutdato for ferieregistreringen. Startdato og Slutdato 
kan KUN placeres om fredagen, uanset hvilken ugedag medarbejderen faktisk er 
fraværende. Skriv evt. en note under ”Kommentarer” med medarbejderens faktiske 
fraværsdato. Kommentaren synliggøres også i QV fraværsrapporter.  
 

4. Klik altid på Afsend for at afslutte registreringen. Klik ikke på Gem. Klikkes på Gem 
sendes registreringen ikke videre til leder. 
 

5. Når ferien er afsendt, skal den godkendes af leder eller af digital godkender i SHR. 
 

Såfremt medarbejderen holder mere end én dags ferie, tastes der fortsat KUN ferie 
om fredagen. Herefter nedskrives saldoen med det antal dage, som medarbejderen 
ud over de registrerede fredage er fraværende. Vejledning til hvordan saldoen 
nedskrives fremgår i nedenstående scenarier.  
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Scenarie 1  
Medarbejderen ønsker at holde ferie med løn mandag og tirsdag i en uge.  

 

1. Da der kun kan registreres fravær om fredagen, registreres Ferie med løn om 
fredagen i den pågældende uge – der registreres altså kun én dag.   
 

2. Herefter indsættes en kommentar om, at medarbejderen faktisk er fraværende 
mandag og tirsdag i den pågældende uge. Desuden noteres det, at feriesaldoen 
nedskrives med én dag.  

 

3. Klik herefter på Afsend for at afslutte registreringen.  
 

4. Rul ned til Plandeltagelse. Under Plandeltagelse findes alle de fraværsplaner, 
som er tilknyttet medarbejderen. 
 

 
 

 

 
OBS! Hvis kolonnen Tilmeldinger og reguleringer mangler, så klik på den lille trekant 2 
gange. Se skærmbillede. 
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5. Vælg fraværsplanen for Ferie med løn. Klik på linjen så den bliver blå. 

6. Klik på pilen ved Tilmeldinger og Reguleringer, og klik dernæst på Reguler 
Saldo. Et nyt vindue åbner nu.  

 

 
7. Under Årsag vælges årsagen Ret.  

 
8. Under Reguleringsbeløb indtastes det antal dage, som skal nedskrives på 

saldoen. I dette tilfælde skal medarbejderen nedskrives med 1 dag. Anfør et - minus 
foran beløbet, således dage fratrækkes og ikke tildeles.  
 

9. I Dato vælges den dato, hvor medarbejder starter sin ferie.  
 

10. Klik på afsend for at afslutte reguleringen.  
 

Hvis der er foretaget en forkert regulering, fx hvis for mange dage er blevet nedskrevet på 
Ferie med løn, skal der foretages endnu en regulering, hvor der tildeles det antal dage, 
som saldo er blevet nedskrevet for meget med.  

 

Scenarie 2  
Medarbejderen ønsker at holde ferie med løn i en hel uge eller mere end det.   
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1. Da der kun kan registreres fravær om fredagen, registreres Ferie med løn om 
fredagen i de pågældende uger – der registreres altså kun én dag om ugen.   
 

2. Herefter indsættes en kommentar om, at medarbejderen faktisk er fraværende hele 
uge 28, 29 og 30. Desuden noteres det, at feriesaldoen nedskrives med yderligere 
12 dage.  

 

 
OBS! Da medarbejderes arbejdstimer er placeret om fredagen, og der derfor kun kan 
tastes fravær om fredagen, skal saldoen Ferie med løn altid nedskrives med 12 dage for 
hvor hele uge, medarbejderen er fraværende.  

 

3. Klik herefter på Afsend for at afslutte registreringen.  
 

4. Rul ned til Plandeltagelse. Under Plandeltagelse findes alle de fraværsplaner, 
som er tilknyttet medarbejderen. 
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OBS! Hvis kolonnen Tilmeldinger og reguleringer mangler, så klik på den lille trekant 2 
gange. Se skærmbillede. 

 

1. Vælg fraværsplanen for Ferie med løn. Klik på linjen så den bliver blå. 

2. Klik på pilen ved Tilmeldinger og Reguleringer, og klik dernæst på Reguler 
Saldo. Et nyt vindue åbner nu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Under Årsag vælges årsagen Ret.  
 

4. Under Reguleringsbeløb indtastes det antal dage, som skal nedskrives på 
saldoen. I dette tilfælde skal medarbejderen nedskrives med 12 dag. Anfør et - 
minus foran beløbet, således dage fratrækkes og ikke tildeles.  
 

5. I Dato vælges den dato, hvor medarbejder starter sin ferie.  
 

6. Klik på afsend for at afslutte reguleringen.  

 
Hvis der er foretaget en forkert regulering, fx hvis for mange dage er blevet nedskrevet på 
Ferie med løn, skal der foretages endnu en regulering, hvor der tildeles det antal dage, 
som saldo er blevet nedskrevet for meget med.  


