
MINIVEJLEDNING 
 

 

Opfølgning på fraværsregistrering – 
administration 
Administrationen kan bruge enten EASY-A eller EfterUddannelse.dk/veuunderviser 

til at følge op på, om underviserne har registreret fravær.  

Registrering af fravær skal ske senest 3 arbejdsdage efter, at undervisningen har 

været afholdt. 

EASY-A til opfølgning på fravær 

EN10 for overblik over manglende fraværsregistrering for alle fag 

I EASY-A kan du med jobbet EN10 udskrive en oversigt over, hvilke hold der mangler 

at blive registreret fravær på. Du får oversigten over manglende fraværsregistrering 

leveret i en CSV fil. 

 

C069 for overblik over fraværsregistrering pr. hold pr. uge 

Du kan bruge vinduet C069 til at følge op på fravær på specifikke hold. Åbn C069 

Fraværsregistrering for AMU elever, og søg holdet frem ved at skrive- holdnavn og 

uge. 

 

Når du sætter musen i et af felterne med fravær, kan du se navnet på den undervi-

ser/administrative medarbejder, der har registreret fravær (i bunden af siden, scroll 

eller forstør vinduet, hvis du ikke kan se det.) 
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EfterUddannelse.dk/veuunderviser til opfølgning på fravær 
Du skal benytte UNI-Login og logge ind via www.efteruddannelse.dk/veuunderviser.  

Når du er logget ind, har du mulighed for at søge på periode, startdato, slutdato, 
hold, underviser og alle hold. 

 

Vælg f.eks. et hold, for hvilket du vil se om der er registreret fravær, og klik på Søg. 

Under status kan du se om fraværsregistrering mangler, er påbegyndt eller afsluttet. 

Du kan se fraværsregistreringer på hold 14 dage tilbage i tiden. Du kan ikke se frem i 

tiden. 

Det er også muligt at vælge ’Alle hold’ og se status for alle hold i den valgte periode. 

 

Tip 

Det kan være en hjælp til underviseren, hvis administrationen bruger påmindelses-

profiler, så I vha. mail og sms kan huske underviseren på at registre fravær. Læs 

mere i Vejledning til påmindelsesprofiler - version 2. 

 

http://www.efteruddannelse.dk/veuunderviser
http://www.admsys.uni-c.dk/easy-a/dokumenter/AMU-administration/index.html

