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Fravær
Du kan oprette fravær tre steder i Trio:

•

Klik på ikonet for fraværsmelding

•

I menuen Driftsfunktioner | Fravær

•

I oversigtsskemaet, hvis du dobbeltklikker
på en persons initialer.

Opretter du fravær, bliver det automatisk registreret i oversigtsskemaet. Den fraværende lærers skemabrikker bliver røde.
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Når du åbner ”Fraværsmelding”, ser du dette vindue:
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Afregning
I feltet ”Fraværsårsag”, skal du udpege fraværsårsagen.
Ved fravær, der ikke skal påvirke lærerens timetal (fx sygdom), skal du ikke indberette timer i felterne: ”UVtid” eller ”Anden tid”.
Skal der trækkes tid fra læreren, skal du selv taste i feltet Undervisning og/eller Anden tid.

1

2

Bemærkning
Du har mulighed for at angive en bemærkning.
Hvis du har valgt fraværsårsagen: ”Barselsorlov”, ”Omsorgsfravær” eller ”Graviditetsgener”, kan du ikke
skrive i bemærkningsfeltet. Du skal derimod klikke på knappen ”Dato” og indtaste ”Dato for fødsel”.
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Tidsangivelse
Indtast start- og slutdato for fraværet. Sætter du flueben i ”Ukendt slutdato” vil Trio markere, at personen
er syg i det indtastede datointerval. Dagen lige efter slutdatoen, gør Trio dig opmærksom på, at der er
”Uafsluttet fravær” – og du skal tage stilling til, hvad der videre skal ske.
Undlader du at udfylde start-og sluttidspunkt, vil fraværet gælde hele døgnet.
1

4

Datovælger
Hvis du har brug for at angive flere datoer ved fravær, fx NT (nedsat tjeneste) kan du benytte
datovælgeren.
Her kan du vælge vilkårlige datoer, faste ugedage eller interval.
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Elektronisk fraværsindberetning
Du kan kun indberette elektronisk fravær, hvis du i
Grunddata | Institution | Lønopl. har:
•

Markeret det lønsystem, du anvender

•

Indsat brugernummer/institutionskode

•

Angivet ”Sti til aflevering af data”

•

Sat flueben ved ”Åbn for elektronisk fraværsindberetning”.
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I Framelding kan du se fanebladet Indberetning. Vælg ”Indsend elektronisk”.
Skal du indsende elektronisk fravær, skal du udfylde felterne med dato og
fraværsårsag.

Uafsluttet fravær
I menuen Driftsfunktioner | Uafsluttet fravær, kan du afslutte og forlænge fravær, som du har registret som
uafsluttet.
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Hvis du sætter flueben i:
”Vis fravær automatisk ved opstart”,
vil det uafsluttede fravær automatisk blive vist, når du åbner Trio.
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Du har følgende fem muligheder i forbindelse med det uafsluttede fravær:
1. Undlad at foretage dig noget. Klikker du efterfølgende på
ste gang Trio åbnes, vil det uafsluttede fravær fortsat blive vist.

, vil du komme ind i Trio – og næ-

5

IST.DK

2. Klik på
gen.

. Det forlænger fraværet til og med i dag. Du vil blive præsenteret for fraværet igen i mor-

3. Klik på kalenderen
4. Klik på
5. Klik på kalenderen

til højre for "Forlæng". Vælg, hvornår du vil tage stilling til fraværet igen.
. Fraværet sættes med sidste fraværsdato i går.
til højre for ”Er tilbage i dag”. Angiv dato for sidste fraværsdag.

Fraværsmelding fra oversigtsskema
Dobbeltklik på initial
Når du er i oversigtsskemaet, kan du fraværsmelde ved at dobbeltklikke på personens initial.
Nu åbner vinduet ”Framelding”.
I dette vindue har du mulighed for at vælge mellem flere forskellige fraværsårsager – og evt. trække tid.
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Højreklik på initial
Hvis du ved, at fraværsårsagen er ”Sygdom”, kan du højreklikke på personens initial. Nu kan du klikke på:
.
Nu får du mulighed for at udskrive en fraværsseddel.

Svar ”Ja” eller ”Nej”.

Nu bliver personens
skemabrikker røde.
Der er nu oprettet et uafsluttet fravær. Fra- og Til-datoen er den udpegede dag i oversigtsskemaet, og der
er flueben ved ”Ukendt slutdato”.

Du har mulighed for at indsende fravær enten elektronisk eller på papir.
Klik på Indberetning for at sende fraværet.

Indsend elektronisk:
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Det er muligt at vælge en permanent indstilling for pop-up vinduet i menuen "Fraværsmelding" under
Værktøj | Basisopsætning | Udskrifter:
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