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mTIME 5.8.1.2418 

Ferietilskrivning til elever er rettet 

Der vil ikke blive tildelt 2,08 pr. måned efter 2 år. Det forventes, at medarbejderne vil blive fjernet fra 

ansættelsesvilkåret eller hvis en elev f.eks. har haft orlov, så kan I selv tildele medarbejderne feriedagene. 

Der gælder følgende regler: 

 Ansat den 1. september har ret til 25 dages betalt ferie og yderligere 25 feriedage 1. september 
året efter.  

 Ansat efter 1. september og senest 31. oktober, får eleven stadig tildelt 25 feriedage med løn. 
Året efter 1. september får eleven igen tildelt 25 feriedage, og igen d. 1. september året efter.  

 Ansat i perioden 1. november og 31. december, får eleven tildelt 15 dage med fuld løn. Året 
efter 1. september får eleven igen tildelt 25 feriedage, og igen d. 1. september året efter.  

 Ansat mellem 1. januar og 30. juni, får eleven tildelt 15 feriedage med fuld løn. Den 1. 
september får eleven igen tildelt 25 feriedage, og igen d. 1. september året efter.  

 Ansat i perioden 1. juli til 31. august, så optjener elev 2,08 feriedage med løn pr. måned i den 
periode. De optjente dage skal holdes inden 31. december samme år. Samtidig følger eleven 
hovedreglen, som siger, at elev skal have 25 feriedage med fuld løn 1. september samme år og 
yderligere 25 feriedage 1. september året efter.  

 
  

Statistik  Statistik HR-løn (med hak i ferielønsregulering)  

Der skelnes nu imellem 'ferie' (samtidighedsferie) og 'særlig ferie'. Når emnetype tilknyttet emnet der 

registreres på er 'SaerligFridag', bliver gennemsnittet af ugenormen i optjeningsåret nu udregnet. 

SLS Engangsløndele 

Felt 3 bliver nu udfyldt med korrekte værdier, og kun hvis opgørelseskontoen er tilknyttet en konto med 

emnetypen “Ferie” eller “SaerligFridag” 

Registreringer → Skema 

Der kommer ikke længere en fejlmeddelelse om, at en dimension ikke findes, selvom den findes, når en 

bruger opretter et dynamisk alias. 

Kendte fejl 
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Forneden kan ses nogle relevante fejl, vi allerede kender til, men som endnu ikke er rettet. Disse har en 

midlertidig løsning, der kan bruges indtil fejlen er løst. 

Opgørelse → Vis opgørelse for: 

Der bliver vist for mange medarbejdere i ’Brugere jeg er leder for’ på fanebladet Opgørelse i de klassiske 

sider, når man har rollen admin og er personaleleder. 

Midlertidig løsning 

Anvend en af de andre muligheder i dropdown-listen til Vis opgørelse for. 

Personaleledermenu → Rettigheder 

Det er muligt at brugergodkende opgørelser for andre, selvom en bruger kun har fået tildelt ’SekretærRet’ 

for en personaleleder. 

Det skal bemærkes, at der bliver logget, hvem der brugergodkender opgørelser. 

Fejlen gælder kun de klassiske sider. 

Statistik → Medarbejderstamkort 

Det er ikke muligt at anvende statistikken Medarbejderstamkort. 

Midlertidig løsning 

Søg stamdata frem via siden Bruger. 

Statistik → Feriestatusrapport 

Det er muligt at se mere end sine egne data i feriestatusrapporten som almindelig bruger, dvs. 

vedkommende kan se data for medarbejdere i egen enhed. 

Registreringer → Skema 

Skjulte Alias bliver ikke skjult i skema. 

Fejlen gælder kun de klassiske sider. 

Løsning 

Vi anbefaler, at der i stedet anvendes de nye sider. 

 

Registreringer → Fravær 
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GEM knappen er GRÅ, hvis der i den øverste del af søgekriterierne er angivet en måned som er brugergodkendt, men i 

bunden af fraværsbilledet er angivet en periode som ikke er brugergodkendt. 

Midlertidig løsning 

Sørg for at i der i den nederste del af skærmbilledet angives en periode som er inden for søgekriterierne i den øverste del 

af fraværsbilledet og at måneden ikke er brugergodkendt. 

 

Registreringer → Fravær 

Tallene i linje 2 står i timer og ikke i dage i meddelelsen, selvom opgørelseskonto er sat i dage, når der foretages en 

anmodning af samtidighedsferie, hvor der ikke er tilstrækkeligt på konto. 

 

 

Administratormenu → Brugere → Registrer for en anden 

Siden Registrer for en anden virker ikke, den bliver ved med at indlæse. 

Fejlen gælder kun de klassiske sider 

Midlertidig løsning 

Anvend siden Registrer for en anden i de nye sider (Tandhjulet →Brugere →Registrer for en anden). 

 


