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Denne vejledning vedrører fraværsregistrering i tidsregistreringssystemet ProMark. Vejledningen er kun 
relevant for, og må kun anvendes af, deltidsansatte med faste, aftalte ugentlige fridage. 

ProMark fordeler den ugentlige arbejdstid jævnt ud over alle ugens 5 arbejdsdage. For at få 
flekstidsberegningen til at blive korrekt i forbindelse med registrering af fravær, er det nødvendigt at følge 
proceduren beskrevet i det efterfølgende. 

Registrering af fravær 
Inden du registrerer fravær, skal du finde din fraværskorrektion i tabellen på side 2. Korrektionen ligger fast 
fra uge til uge, og ændres kun, hvis dit ugentlige timetal ændres, eller hvis der er ændring i antallet af 
aftalte, ugentlige arbejdsdage. 

Når du registrerer fravær i ProMark skal du følge disse retningslinjer 

• Du skal altid kun registrere ferie og særlige feriedage på planlagte arbejdsdage. Dine optjente dage er 
justeret så dette vil komme til at passe. 

• Du må aldrig registrere fravær på aftalte fridage. Dette gælder alle fraværstyper. 
• Når du har fravær på aftalte arbejdsdage skal du registrere fraværet på fraværsfanen. Dette uanset 

fraværstype. Derudover skal du på projektfanen registrere et antal timer og minutter (svarende til 
fraværskorrektionen) på projektet:   
- Projekt: 989898, Deltidsans. ujævn uge     
- Aktivitet: DELTID, Deltidsans. ujævn uge.  

• Når en helligdag falder på en aftalt arbejdsdag skal du på projektfanen registrere timer og minutter 
svarende til fraværskorrektionen på projektet nævnt ovenfor. 

Eksempel 
Jens arbejder 30 timer om ugen fordelt med 7:30 timer på 4 dage og har fri om onsdagen. Dette er i 
Promark fordelt med 6 timer 5 dage om ugen. Jens har, ifølge tabellen side 3, en fraværskorrektion på 1:30 
time. Jens holder særlige feriedage 4. og 5. august, der er helligdag d. 12/8 og 17/8. og Jens er desuden syg 
d. 22/8.  

Jens registrer fravær samt fraværskorrektion på de pågældende arbejdsdage. Den  17/8 registreres ikke 
noget, da det  er en planlagt fridag. 
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For uge 31 ser projektregistreringen ud som følger: 
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Registrering af deltidsfravær 
Hvis du har deltidsfravær, skal du registrere den tid, du har været på arbejde på det relevante projekt. 
Derefter registrer du fravær på fraværsfanen op til den normtid som vises i ProMark.  Den resterende 
planlagte arbejdstid (fraværskorrektionen) registreres på deltidsfraværsprojektet 

Jens fra eksemplet ovenfor er på arbejder i 2 timer på en planlagt arbejdsdag, og går derefter syg hjem. 
Jens registrerer 2 timer på projektet, og registrerer 6 -2 = 4 timer på sygefravær og projektregistrer 1:30 
timer på deltidsfraværsprojektet. 

Hvis du arbejder på planlagte fridage 
Registreringsmåden er fleksibel overfor ændringer i arbejdstiden i de enkelte uger. Der kan arbejdes på 
fridage og afspadseres på arbejdsdage uden korrektioner. Arbejdstiden kan varieres i de enkelte uger. Så 
længe man overholder reglen om kun at registrere fraværskorrektioner på de faste arbejdsdage vil 
flekstidsregnskabet stemme. 

Beregning af fraværskorrektion 
 

Tabellen viser det antal timer der skal 
registreres ved fravær på aftalte arbejdsdage. 

For korrektioner der ikke findes i tabellen 
beregnes korrektionen på følgende måde: 

Arbejdstid pr. aftalt arbejdsdag – daglig, 
gennemsnitlig arbejdstid 

Eksempel 

Ole har en ugentlig arbejdstid på 24 timer og 
arbejder 8 timer 3 dage om ugen. 

Korrektionen bliver  

24/3 timer – 24/5 timer =  8-4,8 = 3,2 = 3:12 
tt:mm 

 


	Registrering af fravær
	Eksempel
	Registrering af deltidsfravær
	Hvis du arbejder på planlagte fridage
	Beregning af fraværskorrektion

