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Ferie og omsorgsdage - oversigtsbilledet 

BAGGRUND 

Der er kommet en mulighed for at udenlandske medarbejdere kan afholde deres 

ferie samtidig med at de optjener feriedage. Det var derfor oplagt at samle og op-

datere funktioner fra andre billeder, da vi alligevel skulle systemunderstøtte 

"samtidighedsferie" i AUHRA. 

NYT 

Det er valgt at samle ferieforespørgselsbilledet og omsorgsforespørgselsbilledet i ét 

samt at tilføje og udbygge funktioner for at gøre det daglige arbejde lettere. 

OPLYSNINGSDELEN 

Nye felter 

Se evt. fratrædelsesdato 

Markering om medarbejderen er omfattet af samtidighedsferie. 



FANEBLADE DELEN 

Det er nu muligt at se alt om ferie, særlige feriedage og samtidighedsferie, samt 

hvilke perioder/dage der er registreret. 

Mere info 

Læs meget mere om samtidighedsferie i AUHRA i ekstravejledningen til samtidig-

hedsferie, som findes på www.au.dk/auhra 

Det kommende ferieår 

Det nu er muligt at se forhåndsregistret ferie i det nye ferieår, hvilket er en god 

hjælp, f.eks. ved fratrædelser. 

Omsorgsdage 

Alle faner omkring omsorgsdage er også at finde i dette billede. 

Genveje 

Genveje til fraværsregistrering med eller uden cpr opslag (med cprnr, søger alt fra-

vær frem). 

Aftaler 

Enter = gem,  Enter tasten er nu default sat til gem. 



KORT OM FRAVÆRSREGISTRERINGSBILLEDET  

Direkte til Overblik.. 

Der er nu mulighed for at gå direkte til ”Overblik..” til "Ferie og omsorgsdage" bille-

det fra fraværsregistrering, når man står på en linje med cprnr., f.eks. når man lige 

har registreret fravær eller fra et udsøgningsresultat. 

Automatisk rest beregning  

Systemet fortæller nu selv, hvor mange timer man "kan" registrere, når man f.eks. 

har en rest 0,36 dag tilbage af ferie eller særlige feriedage.   

AU AUHRA  hands-on 

Bemærkning 

Bemærkningsfanen er nu opdateret til selv at lave en ny linje med brugernavn og 

dato. Bemærkninger kan nu også dække omsorgsdage. 

Bare skriv i et tomt bemærkningsfelt og tryk på gem (Gul floppy disk på menuen). 

Alle bemærkninger kan redigeres, ændres og slette, og ved redigering opdateres 

bruger og dato. 
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