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Hvordan ser jeg hvor meget ferie som går tabt den 31. december 2021: 

 Vælg fanen ”Saldo”

 I valgboksen har du en række muligheder. Først skal du vælge hvilken niveau 3 enhed, som du 
ønsker at se. Du kan efterfølgende vælge en enhed for niveau 4, 5 eller 6, hvis du ønsker at se en 
helt specifik afdeling. 

 Derefter kan du vælge, hvilken type fravær du ønsker at se. Ønsker du kun at se ferie med løn, kan 
du udfylde felterne som nedenfor. Vælger du ikke noget, vil du se alle fraværstyper. 

 Vælg Saldoperioden Ferie 2021/2022. Dette gør du ved at trykke på saldoperioden på en 
tilfældig medarbejder. Så viser den kun denne periode for alle. 
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 I ser herefter ovenstående billede. I kan også se optjening efter den 1. januar, men det er 
perioden frem til 31. december som I skal forholde jer til. Hvad betyder de forskellige ting: 

 Overførsel: Er ferie optjent i ferieåret 2020/2021, som er til rest efter ferieårets 
afslutning den 1. september 2021. Ferien skal være afholdt senest den 31. december 
2021.

 - : Er den ferie som er registreret til afholdelse frem til den 31. december 2021.

 Periodisk optjening: (efter den 01-09-2021): Er ferie som optjenes i det nye ferieår 
2021/2022. Denne ferie skal først være afholdt den 31. december 2022.

I dette tilfælde har medarbejderen 11,6 dage (overførsel) – 5 dage (dage som afholdes frem til 31. 
december) = 6,6 dage som skal være afholdt senest den 31. december 2021. Medarbejderen skal 
derfor disponere disse 6,6 dage, eller skal de varsles til afholdelse jf. reglerne herfor.

Dette er ikke den mest optimale måde, at se et overblik. Det er derfor kun en midlertidig løsning, 
indtil der kommer en rapport, som kun fokusere på saldoen den 31. december. 
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Hvordan ser jeg saldo i fraværsrapporten i Qlikview?

Dette er en generel vejledning til at få et overbliv over medarbejderens saldo (er tidligere udsendt).

1. Vælg fanen ”Saldo”

2. I valgboksen har du en række muligheder. Først skal du vælge hvilken niveau 3 enhed, som du 
ønsker at se. Du kan efterfølgende vælge en enhed for niveau 4, 5 eller 6, hvis du ønsker at se en 
helt specifik afdeling. 

3. Derefter kan du vælge, hvilken type fravær du ønsker at se. Ønsker du kun at se ferie med løn, kan 
du udfylde felterne som nedenfor. Vælger du ikke noget, vil du se alle fraværstyper. 

4. Du har også mulighed for at vælge intervaller, som du ønsker at se fravær indenfor. Ønsker du fx 
kun at se dem, som har en saldo på 0 eller derunder, kan du skrive nedenstående. Det vil ligeledes 
være muligt kun at se dem, som har en saldo over 10. Her vil du skrive fra 10 til fx 30. 
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5. Vær opmærksom på, at den saldo I ser er pr. 31.08.2021, eller pr. medarbejderens 
fratrædelsesdato, hvis denne er inde i systemet. I eksemplet nedenfor, har medarbejderen fået 
overført 1,64 feriedage den 01.09.2021. Det er den rest, som medarbejderen har haft fra 
miniferieåret ved overgangen til den nye ferielov. Periodisk optjening er den ferie, som 
medarbejderen løbende optjener. Den ferie som løbende fratrækkes, er den ferie som er afholdt. I 
vil både se godkendt og ferie som afventer godkendelse i oversigten. Ligeledes ses både ferie som 
er tastet i Statens HR og i ScanPas. 

6. Det er muligt at ændre på datoen, såfremt du ønsker at se saldoen pr. dags dato (eller anden dato). 
Her trykker du på pilen ud for dato: 
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Du kan nu skrive en ny dato. Der fremkommer ikke et tekstfelt i rullegardinet, før du begynder at 
skrive. Vil du fx se saldo (herunder optjent og afholdt ferie pr. denne dato) skriver du mindre end 
eller = den ønskede dato. Eksempel: Jeg vil gerne se saldo pr. 30.06.2021. I så fald skriver jeg <=30-
06-2021 og trykker enter. 

7. Skal i bruge et overblik over saldo for alle, kan det være uoverskueligt at se alle tildelinger og 
afholdte feriedage. Her har i mulighed for at folde alle felterne sammen, så I kun ser saldoen. 
Dette gøres ved at højre klikke på saldoperiode, og vælge ”Collapse all”. I ser nu kun feriesaldoen 
for de valgte medarbejdere. Ønsker I at udvide igen, kan I højre klikke og trykke ”Expand all”.

8. For et endnu bedre overblik, er det også muligt at trække data ud i et excel ark. Det gøres ved at 
vælge ”XL” ikonet i den mørkeblå oversigts linje. 
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9. Har I behov for at se, hvilke medarbejdere der har ferie i bestemte uger, kan i vælge en eller flere 
bestemte uger. Ønsker I at vælge flere uger, skal I holde Ctrl nede, når vi trykker på ugerne.

I kan ligeledes vælge at bruge fanen ”Fraværsoverblik”. 
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