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Registrering af fravær for ansatte med mindre end 8 timer 

I Statens HR har alle medarbejdere deres arbejdstid fordelt med et ugentligt gennemsnit. 
Dette gælder også for ansatte med en ugentlig arbejdstid på under 8 timer. For en 
ansættelse på 8. timer vil hver arbejdsdag bestå af 1 time og 36 min i Statens HR – også 
selvom medarbejderen i virkeligheden samler sin arbejdstid og arbejder 8 timer hver onsdag. 

• Naviger til fraværsadministrationen s. 1-2

• Registrer ferie for en medarbejder s. 3

1. Naviger til fraværsadministrationen

1. Navigér til Statens HR's hjemmeside. Vælg ikke Internet Explorer. Det anbefales at
anvende 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

https://hdse.login.em2.oraclecloud.com/
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4. Søg efter medarbejdernavn. Søg på CPR-nummer ved at klikke på Avanceret søgning. 
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2. Registrer ferie for en medarbejder 
 
 

1. Naviger til overskriften Eksisterende fravær og klik dernæst på + Tilføj. 
 

2. Søg i værdilisten og vælg den ferietype som skal registreres, fx Ferie med løn, Ferie uden 
løn eller Særlig feriedag. 

 

OBS. Vælg aldrig ferietypen Ferie med løn ½ dag eller Ferie uden løn ½ dag da halve feriedage 
ikke må afholdes jf. ferieloven. Ferie uden løn og ferie på feriekort registreres med fraværstypen 
Ferie uden løn. 

 
 

 
Medarbejdere med færre end 5 arbejdsdage om ugen: 

Regel: Alle medarbejdere optjener 5 ugers ferie, også selvom medarbejderen kun arbejder 1 dag 
om ugen. Ferien skal dog holdes på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt, og de 
arbejdsfri dage skal derfor indgå i ferien med et forholdsmæssigt antal dage. Hvis en medarbejder 
eksempelvis arbejder 1 dag om ugen, skal de ugentlige arbejdsfri dag indgå i en ferieuge. Det 
betyder, at der i de 5 ugers ferie skal indgå 20 arbejdsfri dage. 

Eksempel: En medarbejder arbejder 5 timer om ugen. Alle timerne er placeret om fredagen, og 
medarbejderen arbejder dermed en dag om ugen og holder fri 4 dage om ugen. Hver gang der 
tastes en feriedag på en arbejdsdag, skal der også tastes ferie på 4 dage, hvor medarbejderen ikke 
arbejder. 

3. Angiv en Startdato og en Slutdato for ferieregistreringen. Startdato og Slutdato skal altid 
registreres fra mandag-fredag for denne personkreds (under 8. timer). Dette skyldes 
ovenstående regel.  

 
4. Klik altid på Afsend for at afslutte registreringen. Klik ikke på Gem. 
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