
Fanebladet Kontakt 

 

Fanebladet ”Kontakt” benyttes til at få et overblik over kontaktinformationer for den 

personkreds man har fremsøgt. Følgende kontaktinformationer bliver vist: 

 Mail 

 Privatadresse 

 Kontoradresse 

Fanebladet kan eksempelvis anvendes til at danne en ad hoc distributionsliste ved hjælp af 

Excel. Data eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne. 

Kontaktinformationer for den enkelte ansatte fremgår endvidere af fanebladet Personopslag. 

 

 

 

Beskrivelse af kolonner 

 

Navn 

Navn(e) på den/de valgte medarbejdere. 

Løbenr 

I lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse 

ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.  

En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. Dette skyldes typisk, at vedkommende 

har flere ansættelsesforhold ved AAU.  

Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et ansættelses-

forhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet har vi valgt 

kun at vise dette i fanebladet Fravær og Personopslag. 

Enhed niv. 3 

HR Portalen anvender et organisationshierarki, hvori enhederne er indplaceret. Niveau 3 

omfatter institutter samt afdelinger i Fælles Services. Niveauet er det laveste niveau, som er 

behandlet i delegationsinstruksen. 
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Stillingsgruppe 

HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være 

ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillings-

gruppe er øverste niveau. 

Stillingsgruppe 2. 

HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være 

ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillings-

gruppe er niveau 2 i denne struktur. 

Stillingstype 

HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være 

ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillings-

gruppe er laveste niveau. 

Organisation 

Den faglige organisation er den organisation, som ifølge overenskomsten repræsenterer den 

ansatte. Bemærk, at vedkommende dermed ikke nødvendigvis er medlem af den pågældende 

faglige organisation.  

Ifølge AC-overenskomsten er det eksempelvis muligt at tilslutte sig en anden faglig organisa-

tion inden for overenskomstens område. Disse afvigelser kommer ikke til udtryk i den viste 

faglige organisation, da vi for indeværende ikke har adgang til oplysninger herom. 

Overenskomst 

Overenskomst er en fælles betegnelse for de indgåede aftaler m.v. mellem staten og de faglige 

organisationer. Aftalerne kan være overenskomster, men også organisationsaftaler og særlige 

aftaler. 

Arbejdsmail 

Den ansattes primære arbejdsmail, som fremgår af PDS’en. 

Privatadresse, Postnr og By 

Den ansattes privatadresse, som den fremgår af Cpr-registeret. Ved adressebeskyttelse vil 

adressen ikke blive vist. 

Arbejdsadresse, Postnr og By 

Den ansattes kontoradresse, som fremgår af PDS’en. 


