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Fraværsgodkjenningsbildet
Ved å holde musepekeren over overskriften på kolonnene vises symbolet for stigende/synkende
sortering. Klikk på overskriften på den kolonnen du ønsker å sortere etter. I eksemplet under har vi
sortert etter Ansvarlig person (hvem fraværssøknadene kommer fra). Sorteringen vises ved et symbol
ved siden av overskriften.

Stedfortrederregler opprettes fra fanen Innkurv. Se PDF-dokument Hjelp til stedfortreder øverst til
venstre i fanen Innkurv.
Det er ikke mulig å videresende oppgavene i fraværsgodkjenning.

Godkjenne eller avvise en fraværssøknad
En fraværsmelding kan enten godkjennes eller avvises. Ved avvising må den ansatte enten slette eller
endre fraværssøknaden sin.
Klikk på en av de blå linkene i kolonnen Fraværs-/fremm.type. Da åpnes et nytt vindu med alle ventende
fraværsmeldinger. Fraværssøknadene kan være fra flere ansatte.

Helt øverst ser du hvem fraværssøknaden er fra.
I øvre del av bildet ser du den ansattes Kvoteoversikt og du kan velge å se den ansattes Kalender og
den ansattes Fraværsmeldinger. I den ansattes fraværsmeldinger ser du alle fraværsmeldinger, også de
som er godkjent.
I nederste del av bildet ser du den fraværsmeldingen som nå er åpen. Her kan du se om den ansatte har
lagt inn en merknad i feltet Siste merknad. Du kan legge inn en merknad i feltet Ny merknad, for
eksempel en forklaring på hvorfor du avviser fraværssøknaden.
Klikk på knappen Godkjenn helt øverst i bildet for å godkjenne fraværssøknaden eller på knappen Avvis
for å avvise fraværssøknaden.
Hvis du godkjenner en fraværssøknad får du denne meldingen øverst i bildet.

Hvis du avviser en fraværssøknad får du denne meldingen øverst i bildet.

Deretter kan du bruke knappene Fortsett (og Tilbake) for å gå til de neste fraværssøknadene i
arbeidslisten og behandle disse.

Feilmeldinger
Du vil få feilmelding hvis fraværet vil forårsake en kollisjon med annet fravær eller fremmøte. I eksempelet
under har den ansatte søkt fravær 12.03 og deretter registrert til stede tid samme dag.

Sjekk med den ansatte om han/hun feilaktig har registrert til stede tid. I så fall må dette slettes, og etter
ca. 30 minutter kan du godkjenne.
Det kan oppstå kollisjon hvis den ansatte holder på å endre søknaden samtidig som du forsøker å
godkjenne. Du vil da få følgende feilmelding.

Merk at du også kan få melding om konflikt selv om det er et annet fravær enn det du godkjenner som
forårsaker konflikten. Hvis det er det gamle fraværet som er feil, må DFØ hjelpe til med å rydde opp.

Godkjenne eller avvise flere fraværssøknader
14

I bildet Fraværsgodkjenning kan du godkjenne én og én eller flere fraværssøknader om gangen. Vær
oppmerksom på at du da ikke kan se eventuelle merknader de ansatte har lagt inn i fraværssøknadene.
Du markerer de fraværssøknadene du ønsker og klikker på knappen Godkjenn (eller Avvis). Du får da
denne meldingen øverst i bildet.

Det er flere måter å markere fraværssøknader på.
Klikk i det grå feltet foran en fraværssøknad for å markere én fraværssøknad.
Ved å holde Ctrl-tasten inne mens du klikker i den grå firkanten foran fraværssøknader kan du markere
enkeltsøknader kontrollert, dvs. uten å få med søknader som ligger i mellom.

Du kan også bruke Shift-tasten sammen med musepekeren eller piltastene for å markere flere
fraværssøknader.
Ved å klikke på ikonet Meny for tabellutvalg kan du velge å markere alle fraværssøknader med Velg alt
eller Opphev all merking.

