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Vejledning - Tilgå delte kalendere og ændring af rettigheder i 

Apple kalender 

Vejledningen er baseret på Mac med OSX 10.9 (Mavericks). 

Der kan forekomme variationer primært i udseende, hvis man kører en anden version af OSX – de 

grundlæggende principper er dog de samme. 

Forudsætninger og anbefalinger 

 

Det er blevet besluttet, at alle medarbejderes kalendere i det fælles mail- og kalendersystem, som 

udgangspunkt, skal være åbne. Alle medarbejderes kalendere sættes op med (begrænset) 

åbenhed. Det vil sige, at alle medarbejdere kan se mødets/aftalens tid, sted og emne. Man kan 

ikke se aftalens indhold, deltagerliste og/eller bilag. Hvis et møde/en aftale ikke ønskes synlig, skal 

man markere den som ’privat’. 
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Opret møde/tilgå delt kalender 

 

Følg de 5 trin: 

 

1. Åben Kalender og opret en kalenderbegivenhed ved at dobbeltklikke på den ønskede dato.  

 

2. Angiv mødets titel.  

3. Skal du booke et lokale til mødet, klik på Tilføj lokalitet og søg efter lokalet (fx 1010.110). 

 
4. Skal du invitere deltagere til mødet, klik på Tilføj gæster og skriv deltagernes navn (evt. 

mailadresse). Kontroller om dine kolleger er tilgængelige på det valgte tidspunkt. Hvis din kollega 
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er ledig, kommer der et flueben, er din kollega optaget, kommer der en cirkel med en tværgående 

streg (på billedet herunder er kollega 1 og 3 fri, mens kollega 2 er optaget).  

 

5. Send mødeindkaldelsen ved at trykke på Send.  
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Ændring af rettigheder for kalenderen 

 

Ønsker man at give begrænsninger eller yderligere rettigheder til ens kalender, kan det gøres i 

Kalender på fire niveauer:  

 

1. Læse og skrive: oprette begivenheder, redigere og slette alle begivenheder 

2. Læse og oprette: oprette begivenheder, redigere og slette egne begivenheder 

3. Skrivebeskyttet: mødetitel, lokale, dagsorden og evt. bilag er synlige 

4. Ingen adgang: intet er synligt 

 

Følg de 5 trin:  

 

1. Åben Kalender og klik på Indstillinger 

2. Tryk på Konti 

3. Tryk på Udedelegering 

4. Tryk på Rediger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Du kan nu tilføje de kolleger, som du ønsker at give begrænset eller yderlige rettigheder. 


