
Tjekliste ved nyansættelse 
Opgave Handling 
Ansættelse Udfyld skemaet ”AU Uddannelse blanket til ansættelse” og send det til Signe Osbahr 

(sos@au.dk) og Radia Aharrar (ra@au.dk)  
 

Oprettelse i 
IDM/Pure 

Sker automatisk som en del af ansættelsesprocessen 
 

Oprettelse af mail Sker automatisk som en del af ansættelsesprocessen. Hvis du har meldt, at 
ansættelsen er fortrolig, kan der ikke bestilles mail. Husk derfor at orientere Radia 
og Signe, når det ikke længere er fortroligt, så de kan sikre efterbestilling af mail 
(ra@au.dk; sos@au.dk)  
 

Adgang til 
afdelingens drev 

Send en mail til AU IT på adm.it@au.dk 

Oprettelse i 
telefondatabase 

Sker automatisk som en del af ansættelsesprocessen 
 
 

Udlever nøgle Lokale regler 
 

Bestil adgangskort Adgangskort bestilles her:  
• Frederikshus: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/adgangskort/bss-
kortbestilling-og-adgang-taasingegaderektoratet/#c2213710 (Kun 
funktionsområdets sekretær har adgang) 
 

• Dale T. Mortensens bygningen: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/adgangskort/nat-
tech-kortbestilling-aarhus/#c2213359 (Medarbejderen selv har adgang) 

 
Lav dørskilt og 
dueslag 

Lokale regler 

Foto P.g.a. Covid-19 situationen er personalefotograferingen flyttet til Vandrehallen, Ndr. 
Ringgade, Bygning 1413. Man skal efterfølgende selv uploade fotoet i pure via 
mit.au.dk. 
Fotografen kan til daglig findes på Trøjborg, bygning 1910, lokale 3.20.  
Info om fotoenheden og booking af tid kan findes her: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/foto/ 

Bestil computer Send mail til AU IT på adm.it@au.dk – se yderligere info på: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/it/koeb-it-udstyr-og-software/  
 

Bestil fastnettelefon Send mail til AU IT på adm.it@au.dk – se yderligere info på:  
http://medarbejdere.au.dk/administration/it/mobilogtelefonipaaau/  
 

Bestil mobiltelefon Mobiltelefoner købes vi IT’s webshop:  
http://medarbejdere.au.dk/administration/it/koeb-it-udstyr-og-software/   
 
Signe orienteres om, hvorvidt mobilen anvendes privat og dermed om den om skal 
beskattes eller ej, hvorefter Signe sørger for korrekt registrering i AU’s 
multimediebeskatningssystem. 
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Hvis ikke mobilen bruges privat udfyldes tro-og-love erklæring på dette og mailes til 
Signe, sos@.au.dk. Tro-og-love erklæring findes her: 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Kontaktperson
er/Tro_og_love-erklaering.pdf  
 
Hvis den nye medarbejder overtager en mobil fra en anden medarbejder, er der en 
særlig proces for flytning af nummer og faktura. Se nærmere her under ”Flytning, 
ændring og opsigelse af mobilabonnement”: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/it/mobilogtelefonipaaau/  

Bestille 
kontormøbler 

Bestilles lokalt (I Fredrikshus dog hos Radia RA@adm.au.dk) fx Bord, kontorstol, 
mødestol, skabe, aflåseligt skuffeskab, tavle, knagerække, skraldespand. 
 

Beredskabskoncept Giv medarbejderen introduktion til vores beredskabskoncept, inkl. orientering om 
de to roller som evakueringsleder og samlepladsleder.  
 
Henvis gerne til følgende video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ifM6NIJMGXw&feature=youtu.be 
 
Hvis medarbejderen ofte har kontakt til fysisk handikappede, orienteres endvidere 
om følgende: Hvis man f.eks. skal evakuere i forbindelse med en brand, må man 
tage bestik af situationen. Det er muligt, at en medarbejder kan hjælpe den 
pågældende med fysisk handicap ud til den fælles samleplads foran bygningen. Men 
det kan også være en kørestolsbruger på 2. etage og elevatoren er sat i stå. I et 
sådant tilfælde må man køre den pågældende kørestolsbruger til det nærmeste 
sikre område, f.eks. på den anden side af en branddør. Det vil typisk tage mindst 30-
60 min. før branden kommer på den anden side af døren. Når brandvæsnet 
ankommer, skal man naturligvis hurtigt give besked om at man har placeret en 
person i det pågældende område. Brandvæsnet vil normalt altid først spørge om 
der er mennesker i bygningen endnu. 
 
Henvis gerne til følgende hjemmeside for yderligere info:  
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/  
 

Ledelsesgrundlag Funktionschef eller afsnitsleder introducerer medarbejderen til AU Uddannelses 
ledelsesgrundlag. 

Lokale 
medlemskaber 

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

AU’s introforløb Information om og tilmelding til HR’s introforløb for nye medarbejdere findes her: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekrutteringogonboarding/onboardi
ng/intromoeder-for-nyansatte/ 
 

Adgang til RejsUd Alle nyansatte medarbejdere med dansk cpr-nummer og AU-mailadresse bliver 
automatisk oprettet i RejsUd d. 5. hver måned. I denne sammenhæng, får man en 
velkomstmail, så snart det sker.  
 
Der vil stadig være få undtagelser, hvor brugeradgangsformularen på RejsUd 
hjemmesiden skal anvendes. Brugeradgangsformularen skal fortsat anvendes hvis: 
1.       medarbejderen skal have rollen sekretær eller godkender i RejsUd 
2.       medarbejderen ikke har et dansk cpr nummer, da vi ikke kan koble et 
cprnummer til Nemkonto. Når medarbejderen får et dansk cpr nummer, skal der 
indsendes blanket.  
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Link til brugeradgangsformularen findes her: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/rejsud/brugeroprett
else-i-rejsud-og-cwt/ 
 
Vejledning til log-on første gang:  
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygni
nger/OEkonomisystemer/RejsUd/Log_paa_RejsUd_og_glemt_adgangskode.pdf 
 

Adgang til CWT Medarbejdere, der skal oprettes med CWT profil skal indsende bestilling via dette 
link: https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/rejsud/brugero
prettelse-i-cwt/. 
 

Adgang til AUHRA AUHRA bruges både i forbindelse med lønforhandlinger, MUS og til ferie-
fraværsregistrering.  
 

• Login til Lønforhandlingsdelen fås efter særlig aftale med AU HR.  
• Der anvendes ikke login i forbindelse med MUS, men link fra den mail man 

modtager via sin chef. 
• Login til ferie-fraværsregistrering kan fås ved at kontakte HR front office 

inden for sit område. 
 
Info om og tilmelding til AUHRA kurser:  
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/kurser
/it-administrative-systemer/auhrakurser/  
 

Adgang til Typo3 Eksisterende redaktører i AU Uddannelse kan give adgang til de relevante sider.  
 
Hvis de er bortrejst og det haster, kan man som nødprocedure sende navn, email + 
AU ID til: typo3@au.dk med anmodning om adgang til at redigere den pågældende 
hjemmeside.  
 

Bestil kreditkort Ansøgningsskema udfyldes: 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygni
nger/Blanketter/Blanket_kreditkort.pdf (Åbn i Adobe Acrobat Reader) 
 
Ansøgningsblanketten skal udfyldes direkte på nettet, hvorefter den udskrives og 
underskrives af den ansøgende medarbejder samt pågældendes funktionschef. 
 
Den underskrevne ansøgning og bemyndigelseserklæring indscannes og fremsendes 
på mail til følgende mailadresse: kreditkort@au.dk   
 
Ansøgeren vil i løbet af ca. 3 uger på privatadressen modtage kort og efterfølgende 
PIN kode direkte fra kreditkortleverandøren. 
 
OBS: Medarbejderen skal være oprettet i AURUS, før man kan ansøge om et 
kreditkort. 
 

Administrationens 
nyhedsbrev 

Tilmelding til administrationens nyhedsbrev sker her: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/nyhedsbrev/  
 

Adgang til STADS Skema udfyldes:  
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/br
ugeradgang-oprettelse/  
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Adgang til Workzone For at blive oprettet som bruger i Workzone skal du skrive til hrit@au.dk med 

oplysning om dit AUID 
 

Adgang til AU 
Timeløn 

Skema udfyldes og sendes til timelon@au.dk: 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/AU_Tim
eloen/Blanket_til_redigering_i_AU_Timeloen_ver._4.pdf 
 

Adgang til IndFak Blanket findes under brugeroprettelse her: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/indfak2/  
 
AU Økonomi afholder kurser i at være rekvirent og bruge IndFak optimalt. 
Yderligere information om disse findes under kursuskalenderen her: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/  
 

Adgang til webmail https://mail.au.dk/ - der anvendes samme password som til almindelig mail. 
 

Anvisningsret Indehaver af en stillingsfuldmagt kan meddele anvisningsfuldmagt eller 
kassefuldmagt til en medarbejder ansat inden for det/de samme 
stedkodeområde(r), som stillingsfuldmagten omfatter. Indehaver af en 
stillingsfuldmagt skal udfylde fuldmagtsblanket 1 både som fuldmagtsgiver og som 
fuldmagtsmodtager (da der skal forefindes og opbevares et eksemplar af 
underskriften som for andre fuldmagtshavere). 
 
Anvisningsfuldmagtsblanket:  
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygni
nger/Blanketter/fuldmagtanvisning.pdf  
 
Fuldmagt til funktionschefer til at kunne underskrive kreditkortansøgninger, 
udstedelse af forsikringskort og udstedelse af kørselstilladelse: 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygni
nger/Blanketter/Videredelegering_af_befoejelser.pdf (Åbn i Adobe Acrobat Reader) 
 

Mit.au.dk (herunder 
Pure) 

Første gang: 
https://mit.au.dk/access/nyBruger.cfm 
 
Derefter: 
https://mit.au.dk  
 

Virk.dk (refusioner) Adgang via bestilling af Nem ID medarbejdersignatur med virksomhedens CVR-nr.: 
https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/besti
l_nemid/index.html?execution=e1s1  
 

Fraværsregistrering Information om fravær sendes til Radia på ra@au.dk 
 

AU skabeloner i 
Word 

Filer til AU’s skabeloner i Word hentes på: 
https://auoffice.templafy.com/documents  
 

Introduktion til 
medarbejderportal 

Link til medarbejderportalen: http://medarbejdere.au.dk/institutter/uddannelse/  
 
På medarbejderportalen findes: 

• Information om LSU og LAMU 
• Tilmelding til referater fra diverse fora inkl. båndene 
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• AU Uddannelses kompetenceportal inkl. information om gå-hjem-møder 
• Information om booking af bil, videolink og mødelokaler 
• Praktisk information om Fredrikshus 

 
Introduktion til 
Fredrikshus 

• Hvor der er papir, kuglepenne og mapper  
• Kode til døre  
• Affaldssortering 
• Medarbejderskabe i kælderen 
• Badeforhold 

 
Automatiske 
referater 

Man kan tilmelde sig til automatisk at modtage referater fra LSU, LAMU og de 
tværgående bånd.  
 
Det gør man her: 
https://medarbejdere.au.dk/institutter/uddannelse/praktisk-nyttig-
viden/abonnement-paa-referater-og-meddelelser/  
 

Parkering Parkering til hele universitetsparken oprettes her: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/medarbejderparkering/  
 

GDPR Sørg for at introducere medarbejderen til GDPR og bed dem tage test i GDPR 
 
Link: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/e-
laeringskursus-om-persondataregler/ 
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