
Saldooversigt på fraværsfanen 

 

Ovenævnte oversigt viser medarbejderens forskellige saldi pr dags dato. 

Rullegardinet i øverste venstrehjørne har følgende betydning for de viste saldi. I eksemplet er forudsat at 

d.d. er 4.2.2017 og at januar endnu ikke er lukket.  

Aktuel periode: Viser saldi som den er på dagsdato.  

Eks.: Saldo per 4.2.2017 

 

Ældste åbne periode: Viser saldo pr ultimo ældste periode. 

Eks.: Saldo pr 31.1.2017 

 

Seneste lukkede periode: Viser saldo pr ultimo seneste lukkede periode. 

Eks.: Saldo pr. 31.12.2016 

 

Aktuel og fremtidige perioder: Viser saldo pr d.d. incl eventuelle fremtidige fraværsregistreringer. 

Fremtidig fravær medregnes dog ikke i arbejdstidssaldo. 

Eks.: Saldo pr 4.2.2017 incl alle registrerede, fremtidige fraværsperioder. 



Vedrørende de enkelte saldi 
De enkelte saldi bliver løbende opdateret på skærmen i forbindelse med at brugeren registrerer projekttid 

og fravær. Dog er der pt. den undtagelse at fravær der slettes af brugeren først vil fratrækkes saldoen efter 

den natlige genberegning. 

S0300 Rest optjente feriedage 

Resterende ikke-forbrugte feriedage pr den dato/periode som er valgt jvf. ovenfor. Negativ antal dage 

angiver ferie uden løn og vil blive trukket i løn. Saldoen vises i hele dage med 2 decimaler. Til omregning fra 

dage i decimaltal til timer og minutter kan anvendes regnearket på AU’s ProMark hjemmeside: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/promark/  Vælg punktet: Hvordan omregner 

jeg feriedage opgjort i decimaltal til hele dage, timer og minutter? 

 Når saldo for et kommende ferieår er lagt ind kan denne ses denne saldo ved at vælge Aktuel og fremtidige 

perioder. Saldoen vises som følger: 

 

 

S0400 Rest optjente særlige feriedage 

Resterende ikke-forbrugte særlige feriedage pr den dato/periode som er valgt jvf. ovenfor. Systemet 

spærrer for at saldo ikke kan blive negativ ved at forhindre brugeren i at registrere særlig ferie der vil 

medføre en negativ saldo. 

S0500 Rest omsorgsdage 

Resterende ikke-forbrugte omsorgsdage pr den dato/periode som er valgt jvf. ovenfor. Tildeling af 

omsorgsdage kan ske ved henvendelse til ST HR. Der kan tildeles 2 dage pr år pr barn under 8 år.  

S0550 Rest gamle omsorgsdage 

Resterende gamle omsorgsdage pr den dato/periode som er valgt jvf. ovenfor. Kun gældende for 

medarbejdere, der har ret til omsorgsdage efter reglerne for statsansatte, der fik barn før d. 1.10.2005 

S0600 Afholdte seniordage 

Afholdte seniordage pr den dato/periode som er valgt jvf. ovenfor. Kun gældende for medarbejdere der 

efter aftale med leder har ret til seniordage. 
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