VEJLEDNING

KOPIÉR ANSÆTTELSESFORHOLD
OPRET ENDNU ET ANSÆTTELSESFORHOLD
TRIO

Kopiér ansættelsesforhold
I Trio har du mulighed for at kopiere et ansættelsesforhold, hvis en medarbejder fx stopper, og der
ansættes en ny, som skal varetage størstedelen af vedkommendes opgaver.
NB! ”Kopier ansættelsesforhold” bruges IKKE, hvis medarbejderen skal have flere ansættelsesforhold.
Gå i Grunddata | Personale | Personale og vælg den medarbejder det vedrører.
I nedenstående eksempel har AG opsagt sin stilling:

Klik på Wizarden:

1

Vælg ”Næste”:

Du får nu følgende tre valgmuligheder:

2

Der er forlods sat prik ved ”Kopier ansættelsesforhold”. Klik på ”Næste”.
Du er nu klar til at lade opsætningen træde i kraft. Klik på ”Udfør”:

Der er kommet et nyt sæt initialer under ”Betegnelse”: ”Kopi 1”.

Når du vælger ”Kopiér ansættelsesforhold”, er det kun aktiviteter, der er oprettet i menuen Tjenestetid
(undtagen ”Særlige aftaleforhold”), der bliver kopieret. Ekstraopgaver, fravær mv. bliver ikke kopieret.
Udfyld personalefanebladet med den nye medarbejders initialer, cpr. nr, navn, beskæftigelsesgrad, start-og
slutdato mv.
Hvis der er lektioner i oversigtsskemaet, vil skemakladden blive kopieret til ”Kopi 1”, men du skal selv
overføre ”Kopi 1´s” skemakladde til oversigtsskemaet. Hvis ”Kopi1” skal have tilføjet aktiviteter, skal du
oprette dem. Det er også muligt at gå ind på en anden persons aktivitet og højreklikke og vælge ”Kopier”
eller ”Flyt”.
Tilret fanerne i Grunddata og Tjenestetid, så det passer med den nyansatte.
3

Opret endnu et ansættelsesforhold
Hvis en medarbejder får ændret i sit ansættelsesforhold i løbet af skoleåret (beskæftigelsesgrad, barsel
uden løn mv.), kan du få brug for at oprette endnu et ansættelsesforhold. Det kan også være, at en
medarbejder skal have flere ansættelsesforhold (fx en vikar, der både skal aflønnes som lærer og som
pædagog).
NB! Medarbejderen skal IKKE have kopieret sit ansættelsesforhold.
Gå i Grunddata | Personale | Personale og vælg den medarbejder det vedrører.
I nedenstående eksempel er det AG, som går fra en beskæftigelsesgrad på 1 til 0,8:

Klik på Wizarden:

4

Vælg ”Næste”:

Du får nu følgende tre valgmuligheder. Sæt prik ved ”Opret endnu et ansættelsesforhold for……”:

5

Udfyld felterne.
Du kan fx sætte et et-tal efter initialerne, da der ikke må være to ens sæt initialer. Hvis du har brug for at
skelne mellem vikartimer for en lærer og en pædagog, kan du fx sætte V (for vikar) foran initialerne og L
(lærer) eller P (pædagog) efter.
Hvis du sætter flueben ved ”Kopier XXs aktiviteter”, betyder det, at alle aktiviteter fra fanerne i Tjenestetid,
undtagen ”Særlige aftaleforhold”, bliver kopieret til den nye ansættelse. Ekstraopgaver, fravær mv. bliver
ikke kopieret.
Klik på ”Næste”:

6

Du er nu klar til at lade opsætningen træde i kraft. Klik på ”Udfør”:

Du ser nu det nye sæt initialer under ”Betegnelse”:

7

Medarbejderen har to sæt initialer under ”Ansættelsesforhold i indeværende skoleår:

Hvis der er lektioner i oversigtsskemaet, vil skemakladden blive kopieret til ”AG1”, men du skal selv
overføre ”AG1´s” skemakladde til oversigtsskemaet. Hvis ”AG1” skal have tilføjet aktiviteter, skal du oprette
dem. Det er også muligt at gå ind på en anden persons aktivitet og højreklikke og vælge ”Kopier” eller
”Flyt”.

Tilret begge ansættelser i såvel Grunddata som Tjenestetid.
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