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Nedskrivning af plansaldi i fraværsløsningen, Statens HR 

Denne vejledning gennemgår, hvordan fraværsmedarbejder/HR-medarbejder nedskriver plansaldi i Statens 

HR i forbindelse med en fratrædelse. 

1. Naviger til fraværsadministration/ plansaldi i Statens HR s. 1 + 2

2. Nedskriv fraværsplaner s.2+3

3. Forklaring af fraværsplaner for særlige feriedage s. 4

Naviger til fraværsadministration / ferieplaner i Statens HR 

1. Naviger til min arbejdsstyrke og klik på vis flere

2. Klik på Fraværsrecords og fremsøg medarbejder. Klik på Avanceret søgning for at søge på CPR-

nummer

OBS! Afstem altid med medarbejderen at det indtastede fravær i Statens HR er korrekt. Husk at alle 
fraværsregistreringer skal være godkendte af leder eller digital godkender. Der må ikke stå 
fraværsregistreringer med status "Afventer godkendelse". Herefter nedskrives alle saldi. 
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3. 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 

nedenstående skærmbillede. 

Kommer der ikke noget nogle planer frem på medarbejderen, er det fordi medarbejderen er fratrådt. 

Her skal status ”Aktiv” ændres til ”Alle”.  

Nedskriv fraværsplaner 
Alle de fraværsplaner som har en restsaldo tilbage, når medarbejder skal fratræde skal nu nedskrives, 

således saldo går i nul ved fratrædelsen. 

1. Scroll ned igennem fraværsplanerne og find planerne med en restsaldo. Saldoberegning viser,

hvilken dato saldo er beregnet for. Denne dato er altid den sidste dag i måneden. I nedenstående

eksempel er saldi vist per 30.04.21. Hvis medarbejder skal fratræde den 30.04.21 skal dage

nedskrives på følgende fraværsplaner:

 Børneomsorgsdag – ny ordning = 1 dag skal nedskrives.

 Ferie med løn = 8,320 dage skal nedskrives.

 Særlige feriedage – optjening til næste ferieår = 1,68 dage skal nedskrives.

 Særlige feriedage – Rest i nuværende ferieår = 3 dage skal nedskrives.
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 Er der behov for at se en saldo frem i tid, fx fordi en medarbejder først skal fratræde pr. 

31.05.21, kan man fremskrive saldoen under den pågældende plansaldi.  

 Åben plansaldien ved at trykke på teksten, fx ”Ferie med løn”. Et nyt vindue åbner.

 I dette vindue vælges den ønskede saldoberegningsdato – hvorefter der trykkes på

pilen. Nu vises saldoen pr. denne dato. Det er denne saldo, som I skal nedskrive.

2. Klik på linjen på den fraværsplan som skal reguleres/nedskrives (se rødt kryds, hvor et klik kan

foretages). I dette eksempel nedskrives planen Særlige feriedage – Rest i nuværende ferieår.

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

åbner nu.

4. Under Årsag vælges årsagen Udbetalt fratrædelse.

5. Under Reguleringsbeløb indtastes det antal dage, som skal nedskrives på saldoen. I dette tilfælde

har medarbejder 3 særlige feriedage tilbage per 30.04.21, som skal nedskrives. Anfør et - minus
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foran beløbet, således dage fratrækkes og ikke tildeles. 

6. I Dato vælges den dato, hvor medarbejder fratræder (30.04.21).

7. Klik på afsend for at afslutte reguleringen.

Foretag samme regulering ved øvrige fraværsplaner, som måtte have en restsaldo efter

fratrædelsesdatoen.

Hvis der er foretaget en forkert regulering, fx hvis for mange dage er blevet nedskrevet på Ferie med løn, så 

skal foretages endnu en regulering, hvor der tildeles det antal dage, som saldo er blevet nedskrevet for 

meget med. 
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Forklaring af planer for særlige feriedage 

 
Optjening af særlige feriedage sker automatisk i fraværsløsningen ultimo hver måned. Fraværsløsningen 

opbevarer særlige feriedage på 3 separate planer: 

 
Særlige feriedage - Rest i nuværende ferieår/Specal holidays - Current holiday year balance: 

De særlige feriedage som opbevares på denne plan, er de feriedage som medarbejder har ret til at afholde 

og registrere i perioden 1. maj – 30. april. Det antal særlige feriedage, som medarbejder har optjent i løbet af 

året, bliver automatisk overført til denne plan den 1. maj hvert år. 

Særlige feriedage - Optjening til næste ferieår/Special holidays - obtained for next holiday year: 

De særlige feriedage som optjenes på denne plan optjenes i hvert kalender år (1.1.XX - 31.12.XX). 

Medarbejder tildeles 0,420 særlige feriedage ultimo hver måned på denne plan. Ved årsskiftet (1.1.xx) 

overføres de optjente dage til planen Særlige feriedage - Opbevaring/Special holidays to be kept, 

hvorefter en ny periode med optjening af særlige feriedage starter. 
 

 
Særlige feriedage - Opbevaring/Special holidays to be kept: 

De særlige feriedage som medarbejder har optjent på planen Særlige feriedage - Optjening til næste 

ferieår overføres til denne opbevaringsplan d.01.01.XX. Dagene står opbevaret på denne plan indtil d. 1. 

maj, hvor de overføres til planen Særlige feriedage - Rest i nuværende ferieår. 


