
Procedure for underskrifter på overførselsblanketter

Handling Hvordan skal det gøres? Information
Ferieregistranten modtager 
udfyldt overførselsblanket fra 
medarbejderen pr. mail 

Tjek at medarbejderen har udfyldt alle felter, herunder: 
”Afdeling/institut”, ”Navn og CPR. nr.”samt ”Adm.tj.sted” og tjek 
at overført ferie er forhåndsdisponeret. 
Er dette ikke tilfældet, kan HR-afdelingen IKKE godkende 
blanketten, og I vil få blanketten retur.  

Når medarbejderen fremsender blanketten fra sin 
AAU-mail, er dette tydelig identifikation af 
medarbejderen, og det er derfor ikke nødvendigt med 
en fysisk underskrift fra medarbejderen.

Ferieregistranten journaliserer 
blanketten og mailen på 
medarbejderens feriesag i 
WorkZone

Blanketten og mail journaliseres på medarbejderens feriesag (CPR. 
nr., Ferie). Har medarbejderen ikke en feriesag, skal I oprette en ny 
sag. 

I bedes journalisere blanketten som hoveddokument og mailen 
som bilag. Titlen på hoveddokumentet (blanketten) skal være 
”Ønske om overførsel af særlige feriedage 2021” Er du i tvivl om 
hvordan du gør, kan du kontakte din HR-konsulent. 

Mailen skal journaliseres for at sikre en tydelige 
tilkendegivelse om ønsket til overførsel, da dette 
træder i stedet for en underskift. 

Ferieregistranten sender 
blanketterne til godkendelse ved 
lederen

Ferieregistranten udarbejder en oversigt i Excel over de 
medarbejdere som ønsker at overføre ferie. Hermed link til 
skabelon I Excel ark. Der skal udarbejdes én oversigt pr. leder, 
således lederen kun ser egne medarbejdere.

Excel arket vedhæftes i en mail og fremsendes til godkendelse hos 
rette leder. Lederen SKAL trykke videresend på mailen, når han 
besvarer med ”godkendt”. Da det skal være muligt at se den 
specifikke liste, som lederen har godkendt, sammen med 
godkendelsen.

Såfremt der i arket er overførsler, som lederen ikke kan godkende, 
bedes I sende lederen en ny oversigt, indtil I har én samlet liste 
KUN med godkendte overførsler.  

Lederen skal forsat godkende overførslerne. Lederen 
kan godkende alle overførsler på én gang, ved at 
godkende en samlet oversigt fra sin AAU-mail. 

I skal være opmærksom på, at der evt. skal laves flere 
oversigter pr. tjenestested, såfremt det ikke er samme 
leder, som skal godkende alle overførsler. Lederen 
skal således kun have fremsendt en oversigt over egne 
medarbejdere. Medarbejderne kan dog godt være fra 
forskellige tjenestesteder. 

Ferieregistranten fremsender 
oversigt over godkendte 
overførsler til HR-afdelingen 

Når ferieregistranten er færdig, sendes en mail til HR, hvor i det 
fremgår at alle blanketter fra pågældende tjenestested nu er 
journaliseret og godkendt af ledelsen. Ferieregistranten vedhæfter 
en eller flere mails med ledelsens godkendelse af de samlede 
overførsler.  

OBS:  Fristen for at fremsende blanketter til HR-
afdelingen er den 20 april 2021.

https://www.haandbog.aau.dk/digitalAssets/815/815371_oversigt-over-overf--rsler.xlsx
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