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Fraværsadministrator ved AU 

Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags 

fravær. Det er en krævende opgave, men dit arbejde kan spare instituttet/afdeling 

mange penge. Det er en god ide at investere både tid og ressourcer i administratio-

nen af fravær. 

Retningslinjer og processer 

Det er vigtigt, at der er klare og gode retningslinjer omkring fravær.  

Det er især vigtigt, at alle medarbejdere ved dit institut/afdeling kender disse ret-

ningslinjer og ved, hvad de skal gøre, når de er fraværende, og hvor de skal hen-

vende sig med spørgsmål.  

De gode processer skal I aftale med jeres leder og få deres fulde opbakning til 

”Sådan gør vi her hos os” ved sygdom, ferie og andet fravær. 

Informer alle medarbejdere, nye og gamle - tit og ofte, det er vigtigt. 

Mere Info 

Se og læs mere om retningslinjerne omkring ferie på AU HR’s webside under ”Ferie”. 

Læs også om de forskellig fraværstyper ved AU under ”Fravær” 

AUHRA 

AUHRA er en forkortelse for ”AU HR Administration”, og det er her, alt fravær skal re-

gistres. Oplysningerne bliver brugt til mange formål, som f.eks. økonomistyring, stati-

stik (vi skal aflevere data til ISOLA ,Danmarks Statistik), til ferieafregninger , refusion 

osv. 

Adgang 

Til AUHRA søges adgang via mail til hrit@au.dk inkl: Navn, email, inst/afdeling samt, 

hvad skal du bruge AUHRA til, fraværsadministration ? eller andet.” 

System - din computer 

Du skal have installeret java på din computer og IE/Firefox/Safari som browser. 

Hjælp 

Du kan få hjælp i HR ved at kontakte din lokale superbruger. Du kan finde din super-

bruger på AUHRA’s webside https://www.au.dk/auhra  

På AUHRA’s webside kan du finde nyheder, flere vejledninger og FAQ. 

Adresse til systemet  

Adressen er https://auhra.au.dk, og du kan finde genveje på  

https://medarbejder.au.dk (nederst under IT - systemer) og på https://mit.au.dk (på 

forsiden - du skal ikke logge på) 

mailto:hrit@au.dk
http://www.au.dk/auhra
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Login 

På login siden skal du tastet dit brugernavn 

(p.t. typisk dit AUID — AUxx, samt det en-

gangspassword du har modtaget fra suppor-

ten.  

Har du glemt dit password, kan du bestille et 

nyt engangspassword fra login siden. 

Menu 

Som fraværsadministrator har du adgang til AU Fraværsadministration’s mappen 

Du kan på denne side nederst, se hvornår der sidst er indlæst medarbejderdata fra 

SLS. 

Billederne i AUHRA og Java 

Ved åbne mappen har du adgang til følgende 

funktioner/billeder i AUHRA. Disse links åbner 

nye billeder i JAVA. Det kan godt drille lidt første 

gang - sig JA til alt, hvad Windows spørger om. 

Ellers kontakt hrit@au.dk og bed om hjælp. 

mailto:hrit@au.dk
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Registrering 

 

Hver gang du står i et felt og der findes en værdiliste kommer der 3 små prikker i fel-

tet, som du kan trykke på - herved får du søgemuligheder. 

Du kan også starte en registrering ved at taste et cprnr eller dele af cprnr, eller navn 

(husk altid efternavn først) og tryk på tabulator. Ved et hit vælger systemet medar-

bejderen direkte, ellers får du valgmuligheder.  

Menu 

De vigtigst menupunkter er markeret med fed nedenfor. 

1.        2.      3.         4.      5.       6.     7.     8.          9.     10.   11.    12.    13.       14.    15.     16.   17.   18.         19.   20.     21.       22.  

Genvejstaster  

Du kan finde mange genvejstaster ved at vælge menupunktet ’Hjælp’ og derefter 

’Tastaturhjælp’ 
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Fraværstyper 

Du kan vælge alle disse fraværstyper i AUHRA 

Opslag og udsøgninger af fravær 

Fremsøgning af åbent fravær/ tidligere registreringer  

En sygdomsregistrering startes ved den ansattes sygemelding. Når sygeforløbet er 

slut, skal registreringen afsluttes. Det gøres ved at søge registreringen frem og sæt-

te en slut-dato i feltet: Til dato  

Vælg billedet Fraværsregistrering  

A. Sæt skærmbilledet i søgetilstand med F11. Tast søgeparametre f.eks. CPR nr. 

og evt. Fraværstype  

B. Start fremsøgning med CTRL+F11 Tast slutdato i feltet Til dato  

Gem registreringen med CTRL+s eller klik  

Slette en registrering  

Hvis der skal slettes en registrering fremsøges den på samme måde som i foregå-

ende afsnit – dog kan det være en anden fraværstype. Når registreringen er søgt 

frem slettes den med Klik på  

Gem registreringen med CTRL+s eller  

Ændre en registrering  

En fremsøgt registrering kan der kun ændres Fra- og Til dato  

Hvis fraværstypen skal ændres, slettes registreringen, og der laves en ny registre-

ring med den korrekte fraværstype.  
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Hvem har lavet en registrering?  

Se hvornår og af hvem en registrering er lavet  

Menu; Hjælp/Recordhistorik Se på Opdateret af og Opdateringsdato  

Forespørgsels billedet ”Ferie og omsorgsdage” 

Billedet giver et overblik over ferie (inkl. Samtidighedsferie) og omsorgsdage. 

Aftaler 

Som fraværsadministrator skal du lave af-

taler om overførsel af dage (efter aftale) 

til det efterfølgende ferieår.  

Ved tryk på knappen […] efter feltet, åb-

nes billedet til korrektion af element vær-

dien.  
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Genveje 

Du kan gå direkte til fraværsregistrering fra Ferie og om-

Bemærkninger 

Brug bemærkninger til at forklare aftaler eller andet interessant, f.eks. omkring om-

sorgsdage. 

Det kan være en stor hjælp for andre, der skal undersøge fravær. 

AUHRA Rapporter - Rapportværktøj i AUHRA 

AUHRA rapporter er meget lette at bruge, de minder om Excel og kan downloades 

direkte til Excel. 

Et eksempel er Ferie pr. institut/vd område, der giver en samlet saldo oversigt 

Rapporterne er ligger alle i din 

menu og har et lidt anderle-

des ikon java billederne 

HUSK Når du er færdig med 

en rapport skal du trykke på 

”Afslut og luk” for at vende til-

bage til din menu. 
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De gamle rapporter- ”Start bag-

grundsrapport” 

De gamle rapporter kan stadig bruges og skal bruges til vise funktioner. 

F.eks. Ferieplan for enhed og underliggende enheder HUSK at trykke på 

”Opfrisk data” ellers opdatere billedet ikke status  på din rapport. 

Resultat af rapport  


