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1. Indledning 

Fraværsmodulet benyttes til at registrere elevens fravær. Der er både mulighed for, at eleven selv 

registrerer sit fravær eller at en medarbejder registrerer fravær på den enkelte elev. 

Fraværsmodulet gør det også muligt for jer at skabe et overblik over fravær på alle jeres elever. I 

kan for eksempel lave en rapport, der viser et fraværsoverblik over et specifikt optag.  

Når I har fået aktiveret fraværsmodulet, kan du under fanen ’Administration’ se menupunktet 

’Fraværsnotifikation’. Nedenfor kan du se, hvordan standardsiden ser ud: 
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2. Påmindelse til elev efter fraværsmelding 

Når en elev har meldt fravær, sendes der automatisk en besked til eleven om, at vedkommende 

skal huske at raskmelde sig igen. I kan selv bestemme, hvornår denne påmindelse skal sendes. 

Som standard er påmindelsen sat til at blive sendt efter 1 dag og igen efter 7 dage. Kender EduAdm 

allerede en dato for elevens raskmelding, sendes der ingen påmindelse. 

 

  

  

3. Notifikation til medarbejdere 

I kan selv bestemme, hvilke medarbejdere, der skal notificeres i forbindelse med at en elev melder 

fravær. I har mulighed for at lave forskellige notifikationsregler på jeres forskellige uddannelser. I 

sætter notifikationsreglerne op ved at tilgå fanerne ’Ved fravær’, ’Ved X fravær i periode’ og ’Ved X 

fravær i alt’. 

I kan opsætte notifikationer for følgende roller:  

• Sagsbehandler  

• Uddannelsesansvarlig  

• Teamleder 

• Vejleder  

• Elevens praktiksted  

 

Vær opmærksom på, at I skal opsætte fraværsnotifikationer på alle uddannelser – skift mellem 

uddannelserne ved at klikke på drop down menuen i højre hjørne. 

  



 

Fraværsmodul 

Side 5 af 12 

 

3.1 Vælg hvilke medarbejdere, der skal notificeres 

Når I skal vælge, hvem der skal modtage fraværsnotifikationerne, har I forskellige muligheder alt 

afhængig af, hvilken af de ovennævnte roller, det drejer sig om. Som udgangspunkt vil indstillingen 

stå på ’Ingen’ for alle roller, indtil I ændrer dette. Når I klikker på de forskellige muligheder, vil der 

komme en hjælpetekst frem, der beskriver, hvad den pågældende notifikationsindstilling betyder. 

Når I vælger, hvem der skal modtage notifikationerne, skal I desuden vælge, hvordan 

notifikationen skal sendes. Her kan I vælge sms eller e-mail. I kan også vælge, at der både bliver 

sendt en sms og en e-mail.  

 

3.1.1 Sagsbehandler 

• Ingen: Der sendes ingen notifikation til sagsbehandlere, når en elev melder fravær. 

 

• Tilknyttet sagsbehandler: Notifikation sendes til den sagsbandler, der er tilknyttet 

eleven. 

 

• Specifikke sagsbehandlere: Notifikation sendes til alle valgte sagsbehandlere. 

 

3.1.2 Uddannelsesansvarlig 

• Ingen: Der sendes ingen notifikationer til uddannelsesansvarlige, når en elev melder 

fravær. 

 

• Alle: Notifikation sendes til alle uddannelsesansvarlige i elevens praktikområde. 

 

• Specifikke: Ud af de valgte uddannelsesansvarlige, sendes der en notifikation til dem, 

der er tilknyttet elevens praktikområde. 

 

3.1.3 Teamleder 

• Ingen: Der sendes ingen notifikationer til teamledere, når en elev melder fravær. 

 

• Alle: Notifikation sendes til alle teamledere på elevens praktiksted. 

 

• Specifikke: Ud af de valgte teamledere, sendes der en notifikation til dem, der er 

tilknyttet elevens praktikområde. 
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3.1.4 Vejleder 

• Ingen: Der sendes ingen notifikationer til vejleder, når en elev melder fravær. 

 

• Tilknyttet vejleder: Notifikation sendes til den vejleder, der er tilknyttet til eleven. 

 

3.1.5 Elevens praktiksted 

• Ingen: Der sendes ingen notifikationer til elevens praktiksted, når en elev melder fravær. 

 

• Specifikke: Der vil blive sendt en notifikation til praktikstedets e-mailadresse / 

telefonnummer, som er angivet under dets stamdata. 

 

 

 

3.1.6 Notifikation når elev er på skole 

Du kan vælge, om en uddannelsesansvarlig skal modtage en notifikation, når eleven melder fravær 

i et skoleforløb.  
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3.2 Skabeloner til notifikationer  

I bestemmer selv, hvad der skal stå i notifikationen. Hvis I klikker på ’E-mail skabelon’ eller ’SMS 

skabelon’, som ses nederst i vinduet, åbnes den skabelon, der anvendes. Her kan I ændre 

indholdet af de forskellige skabeloner. Vær opmærksom på GDPR, når I skriver indholdet i 

notifikationen. 
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3.3 Notifikation ved X fravær i periode  

Denne funktion sender en notifikation til valgte medarbejdere, når en elev melder fravær et X antal 

gange indenfor en valgt tidsperiode. En periode kan vælges som dage eller måneder. 

Standardopsætningen i EduAdm er 4. gang indenfor 30 dage. 

 

  

 

3.4 Notifikation ved X fravær i alt  

Denne funktion fungerer på samme måde, som ”Ved X fravær i alt”. Her sendes en notifikation til 

valgte medarbejdere, når elev melder fravær for X. gang i alt. Standardopsætningen i EduAdm er 

8. gang – dette kan I ændre efter behov. 
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4. Meld fravær for en elev  

Hvis en elev ikke selv melder fravær, er det muligt for eksempelvis en sagsbehandler at melde 

fravær for eleven. Dette kan gøres ved at søge en elev frem og vælge menupunktet ”Fravær”.  

Hvis der intet fravær er for eleven, vil listen være tom. Klikker I på ”Ny fraværsperiode”, åbnes et 

nyt vindue, hvor fravær kan meldes. 

 

  

 

Der kan registreres følgende fraværstyper:  

• Sygdom  

• Hjemmeboende barn syg  

• Omsorgsdag  

• Tjenestefri med løn 

• Tjenestefri uden løn 

• Arbejdsskade  

• Delvist syg  

• Graviditets gener  

• Seniordage  

• 6. Ferieuge 

• Paragraf 56 

• Ikke godkendt fravær (kan kun meldes ind af en medarbejder) 
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Det er både eleven selv og alle brugere med adgang til eleven, der kan afslutte fraværsforløbet. 

Eleven gør det via elevsiden og medarbejdere gør det ved at redigere fraværsperioden og indsætte 

en slutdato. 
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5. Fraværsoversigt 

På fanen ’Elever’ kan i få en oversigt over alle jeres elevers fravær ved at vælge ’Fravær’ i højre 

hjørne.  Her kan anvende filtreringsmulighederne til for eksempel at få vist fraværet for en specifik 

periode. Derudover kan I også angive, hvorvidt fraværet er indberettet, så I ikke skal ind på den 

enkelte elev for gøre det dette. 
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5.1 Fraværsrapport 

På fanen ’Elever’ kan I hente en Excel-rapport, som medtager oplysninger om de valgte elevers 

fravær. Excel-rapporten hentes ved at markere de ønskede elever og herefter klikke på ’Hent 

Excel’.  

 

 

Herefter får I mulighed for at vælge, hvilke oplysninger, der skal med i rapporten. 
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