
Tjekliste ved fratrædelse  
Opgave Handling 
Skriftlig opsigelse Få skriftlig opsigelse og send den til Signe Osbahr (sos@au.dk) og Radia Aharrar 

(ra@au.dk)  
 

Informer HR og løn 
om opsigelse 

Sker automatisk når Signe og Radia har fået besked 
 

Nedlæg adgang til 
IDM/Pure 

Sker automatisk når Signe og Radia har fået besked 
 

Lukning af mail Sker automatisk når Signe og Radia har fået besked 
 

Nedlæg adgang til 
afdelingens drev 

Sker automatisk når Signe og Radia har fået besked 
 

Nedlæg visning i 
telefondatabase 

Sker automatisk når Signe og Radia har fået besked 
 

Nøgle retur Lokale regler 
 

Adgangskort retur Lokale regler  
 

Computer Undersøg om den efterfølgende ansatte skal overtage, eller spørg AU IT på 
adm.it@au.dk, hvor det kan afleveres. 
 

Fastnettelefon 
 

Undersøg om den efterfølgende ansatte skal overtage, eller spørg AU IT på 
adm.it@au.dk, hvor det kan afleveres 
 

Mobiltelefon 
 

Undersøg om den efterfølgende ansatte skal overtage, eller spørg AU IT på 
adm.it@au.dk, hvor den kan afleveres.  
 
Husk at opsige abonnementet hos AU IT, hvis mobilen afleveres. Det gøres ved at 
kontakte IT (it-sekretariatet@au.dk). 
 
Se nærmere:  
https://medarbejdere.au.dk/administration/it/vejledninger/videokonferenceogtelef
oni/mobiltelefonipaaau  
 

Kreditkort-lukning  
 

Kortet klippes i stykker, og der sendes en mail til kreditkort@au.dk med oplysning 
om kortnummer og navn. 
 

Lokale 
medlemskaber  

Fjernes på lister over morgenbrød, kager, køkkentjans o.l. 

Nedlæg adgang til 
RejsUd 

Blanketten kan findes her:  
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/afregning-af-udgifter-og-
rejser/rejsud/brugeroprettelse-i-rejsud-og-cwt  
 

Nedlæg adgang til 
CWT 

Samme blanket som til RejsUd: 
 
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/afregning-af-udgifter-og-
rejser/rejsud/brugeroprettelse-i-rejsud-og-cwt 
 

Nedlæg adgang til 
AUHRA 

Send en mail til auhra@au.dk og bed om nedlæggelse af adgangen 
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Nedlæg adgang til 
Typo3 

En af redaktørerne i AU Uddannelse bedes nedlægge adgangen.  
 

Nyhedsbrev fra 
administrationen 

Afmelding af nyhedsbrev sker ved at skrive en mail til admnyheder@au.dk, hvor 
man beder om at blive frameldt.  
 

Nedlæg adgang til 
STADS 

Skriv via denne webformular, at du ikke længere skal have adgang til STADS: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/br
ugeradgang-nedlaeggelse-og-aendring-af-brugerprofil/  
 

Nedlæg adgang til 
Workzone 

Skriv en mail til hrit@au.dk om fratrædelse, og de lukker dermed adgangen. 

Nedlæg adgang til 
AU Timeløn 

Der sendes en mail til timelon@au.dk med information om fratrædelse.  
 

Nedlæg adgang til 
IndFak 

Vejledning og info om nedlægning af profiler kan findes her: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/indfak2/adgangshaa
ndtering-i-indfak 
 
Skema til nedlæggelse af bruger: 
https://support.au.dk/CherwellPortal/IT?_=4eeafd6f#0  
 

Anvisningsret Såfremt en person med tildelt anvisningsfuldmagt fratræder, skal fuldmagten 
skriftligt tilbagekaldes. Der er ikke lavet en decideret procedure for det, men som 
det er nu, skal annullering af fuldmagter informeres til okorettighed@au.dk, som vil 
sørge for at fuldmagten bliver annulleret og informeret til relevante medarbejdere. 
 

MIT AU (herunder 
Pure) 

AU’s selvbetjening, mit.au.dk, er en personlig adgang, så der skal ikke ske noget, når 
man fratræder.  
 

Nedlæg adgang til 
Virk.dk (refusioner) 

Adgangen til Virk.dk lukkes ved at medarbejderen selv går ind på selvbetjeningen 
med sin medarbejdersignatur og spærrer kontoen. 
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