
Slet indberettet fraværSlet indberettet fravær

Hvis du endnu ikke har godkendt din måned, kan du selv slette dit indberettede fravær.

Har du allerede godkendt din måned, kan din personaleleder genåbne måneden, så du
derefter kan slette det fravær, som ikke er korrekt.

Der er to måder du kan slette fravær på. Skal du slette en enkelt dag eller to, er det
nemmest direkte i skema, skal du slette en længere periode, er det nemmest at gøre det i
fraværsbilledet.

1. Du kan slette direkte i dit ”Skema” ved at klikke i komme/1. Du kan slette direkte i dit ”Skema” ved at klikke i komme/
gåtidsfeltet den dag, du har fravær der skal slettesgåtidsfeltet den dag, du har fravær der skal slettes
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2. Når komme/gåtidsfeltet åbnes: Slet fraværet ved at trykke på2. Når komme/gåtidsfeltet åbnes: Slet fraværet ved at trykke på
x’et. Luk boksen ved at klikke i øverste højre hjørnex’et. Luk boksen ved at klikke i øverste højre hjørne

3. Slet længere fravær3. Slet længere fravær

Hvis det er en længere periode, der skal slettes fx ferie, er det nemmest at gøre i billedet
”Fravær”.

Er du ikke allerede i billedet Fravær, vælg da ”FraværFravær” i menuen til venstre
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4. Øverst i billedet under ”Fraværsregistreringer”, kan du se dit4. Øverst i billedet under ”Fraværsregistreringer”, kan du se dit
registrerede fravær. Perioden retter du under søgekriterierne tilregistrerede fravær. Perioden retter du under søgekriterierne til
venstre. Tryk ”Søg” når du har rettet i månedenvenstre. Tryk ”Søg” når du har rettet i måneden

5. Find det fravær, du ønsker at slette. Hold Ctrl-tasten nede og5. Find det fravær, du ønsker at slette. Hold Ctrl-tasten nede og
klik på den første dag og herefter den sidste dag iklik på den første dag og herefter den sidste dag i
fraværsperioden, du vil at slette. Tryk herefter på ”Sletfraværsperioden, du vil at slette. Tryk herefter på ”Slet
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