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Procedure: Forhåndsdisponering af alm. ferie – Uden selvbetjening

 Denne procedure beskriver forhåndsdisponering og registrering af ferie uden brug af selvbetjening i Sta-
tens HR. Proceduren beskriver forhåndsdisponering og registrering af alminelige ferie i ferieafholdelsespe-
rioden fra 1. september til 31. december året efter. 

OBS: Der er to forskellige forslag uden selvbetjening 
1.   Fraværsmedarbejder registrerer først ferie i SHR, når ferieaftaleskemaer er godkendt af leder.
2.   Fraværsmedarbejder registrerer alt ferie fra ferieaftaleskemaer i SHR, hvorefter leder godkender/ afvi-
ser via rapport fra QlikView.

FASE FORKLARING HENVISNING

PROCEDURE 1:  

1. Afdeling/institut varsler 
feriedage og fremsender 
ferieaftaleskema til med-
arbejderne på institut-
tet/afdelingen

 Primo september udsender institutter/af-
delinger en mail til alle medarbejdere

 I mailen varsles medarbejdernes ferie til 
afholdelse, såfremt medarbejderen ikke 
returnerer ferieaftaleskemaet med andre 
ønsker til ferieafvikling.

2. Medarbejderen udfylder 
og returnere ferieaftale-
skema 

 Medarbejderne returnerer det udfyldte 
skema med ønsker til ferieafvikling i det 
kommende ferieår senest den xx.

 Ferieaftaleskemaet returneres til lederen 
eller ferieregistranten i det pågældende 
institut/afdeling.

3. Ferieaftaleskemaer god-
kendes/afvises af leder

 Leder godkender ferieaftaleskemaer.
 Hvis leder ikke kan godkende ferien, sen-

des datoer retur til medarbejder og med-
arbejder skal meddele nye datoer for feri-
eafvikling. 

 Når alt ferie er godkendt af leder fremsen-
des ferieaftaleskemaer til fraværsmedar-
bejder for registrering i SHR.
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4. Fraværsmedarbejder re-
gistrerer den aftale ferie i 
Statens HR

 Fraværsmedarbejder registrerer godkendt 
ferie i SHR på baggrund af ferieaftaleske-
maer samt varslet ferie for de som ikke 
har indmeldt ønsker. 

 Fraværsmedarbejder meddeler leder eller 
digital-godkender, når ferien ligger klar til 
godkendelse SHR.

Vejledning ”Registrer 
ferie i SHR - fraværs-
medarbejder”.

5. Leder eller digital-god-
kender godkender ferien i 
Statens HR

 Leder eller digital-godkender godkender 
ferien i SHR.

6. Medarbejder ønsker at 
ændre i den planlagte fe-
rie

 Medarbejderen kan undervejs i ferieåret 
anmode om ændringer i den planlagte fe-
rie. 

 Medarbejder fremsender ændring til ferie 
til leder/fraværsmedarbejder via mail.  

 Leder godkender/afviser ferie via mail til 
medarbejder og cc fraværsmedarbejder. 

7. Fraværsmedarbejder re-
gistrerer ændring til fe-
rien i Statens HR

 Fraværsmedarbejder registrer den god-
kendte ændring i SHR og orienterer leder 
eller digital-godkender, når registreringen 
er foretaget.

8. Leder/digital-godkender 
godkender ferien i SHR

 Leder eller digital-godkender godkender 
ferien i SHR.

9. Instituttet/afdelingen kan 
løbende følge op på ferie 
i Qlickview

 Leder og fraværsmedarbejder kan altid 
følge op på ferieregistreringen og saldi 
via ferie-visninger og ferierapporter i Qlik-
View.

PROCEDURE 2: 

10. Afdeling/institut varsler 
feriedage og fremsender 
ferieaftaleskema til med-
arbejderne på institut-
tet/afdelingen

 Primo september udsender institutter/af-
delinger en mail til alle medarbejdere
I mailen varsles medarbejdernes ferie til 
afholdelse, såfremt medarbejderen ikke 
returnerer ferieaftaleskemaet med andre 
ønsker til ferieafvikling.

11. Medarbejderen udfylder 
og returnere ferieaftale-
skema 

 Medarbejderne returnerer det udfyldte 
skema med ønsker til ferieafvikling i det 
kommende ferieår senest den xx.

 Ferieaftaleskemaet returneres til lederen 
eller ferieregistranten i det pågældende 
institut/afdeling.

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993597_ferieadministration---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993597_ferieadministration---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993597_ferieadministration---fravaersmedarbejder.pdf
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12. Fraværsmedarbejderen 
registrerer ferie i SHR

 Fraværsmedarbejder registrerer alt ferie i 
Statens HR på baggrund af ferieaftale-
skemaer.

Vejledning ”Registrer 
ferie i SHR - fraværs-
medarbejder”.

13. Fraværsmedarbejderen 
danner rapport i Qlick-
view til leder over alt regi-
steret ferie

 Fraværsmedarbejder danner rapport over 
alt registeret ferie og sender til leder.

 Leder godkender/afviser ferien ud fra QV 
rapport.

14. L
e
d

Lederen godkender eller 
afviser ferieønsker 

 Hvis leder ikke kan godkende ferien, sen-
des datoer retur til medarbejder og med-
arbejder skal meddele nye datoer for feri-
eafvikling.

15. Medarbejder ønsker at 
ændre i den planlagte fe-
rie

 Medarbejderen kan undervejs i ferieåret 
anmode om ændringer i den planlagte fe-
rie. 

 Medarbejder fremsender ændring til ferie 
til leder/fraværsmedarbejder via mail.  

 Leder godkender/afviser ferie via mail til 
medarbejder og cc fraværsmedarbejder. 

16. Fraværsmedarbejder re-
gistrerer ændring til fe-
rien i Statens HR

 Fraværsmedarbejder registrer den god-
kendte ændring i SHR og orienterer leder 
eller digital-godkender, når registreringen 
er foretaget.

17. Leder/digital-godkender 
godkender ferien i SHR

 Leder eller digital-godkender godkender 
ferien i SHR.

18. Instituttet/afdelingen kan 
løbende følge op på ferie 
i Qlickview

 Leder og fraværsmedarbejder kan altid 
følge op på ferieregistreringen og saldi 
via ferie-visninger og ferierapporter i Qlik-
View.

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993597_ferieadministration---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993597_ferieadministration---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993597_ferieadministration---fravaersmedarbejder.pdf
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