
GUIDE TIL BRUG AF KURSIST- KALENDER 

Det er helt afgørende, at kvinderne melder afbud, hvis de er syge eller ikke kan komme af en anden årsag. 

Det er vigtigt for hele indsatsens progression, men også vigtigt, fordi socialrådgiveren skal melde tilbage til 

sagsbehandleren, hvis kvinderne ikke dukker op. Hvis det ikke er meldt korrekt, så risikere kvinderne at blive 

trukket i deres kontanthjælp, hvilket kan have enorme konsekvenser for dem. Derfor er det også lige så 

vigtigt, at både køkkenchefer, socialrådgiver og øvrige ansatte har den fornødne adgang til at registrere både 

når kvinderne deltager i opkvalificeringen og når de er fraværende. Derfor er der blevet udarbejdet et særligt 

kalenderformat, der gør det synligt for alle, hvem der er køkkenerne og hvem, der er fraværende. 

Nedenstående er guiden for kvindernes ugeskemaer samt deres fraværsregistrering.  

 

Formål: Kalenderen erstatter de månedlige papirformat-skemaer over, hvornår hver kursist er i køkkenet, og 

letter samtidig arbejdet med fraværsregistrering. Desuden giver den et visuelt overblik over, hvornår der er 

mange kursister i køkkenerne, og hvornår der mangler.  

Outlook-kalenders navn: kursister@i-kc.dk 

Guide til at oprette forbindelse 

Gå ind i outlook kalenderen, enten via outlook på computeren (der hvor du åbner din mail) eller i en browser 

(www.office.com → log på. Tryk på Outlook. Tryk på kalender-ikonet nede i venstre hjørne). Følg en af 

følgende guidelines: 

Hvis du har åbnet outlook i en browser på nettet, så gør følgende:  

Når du er i kalenderen, skal du først være sikker på, at du er i det nye outlook. Oppe i højre hjørne skal du 

klikke på ”prøv det nye outlook”, hvis den ikke allerede er slået til (den er blå, hvis den er slået til). Når du er i 

det nye outlook trykker du på ”opdag kalendere” i venstre side. I den boks, der åbner, trykker du på ”fra 

mappe”. Her kan du skrive mailadressen til kursistmailen: kursister@i-kc.dk. Tryk på tilføj. Du har nu adgang 

til kursist-kalenderen.  

Hvis du har åbnet outlook direkte fra computeren, så gør følgende:  

Når du er i kalenderen trykker du på hjem → åbn kalender → fra adressekartoteket. I kalender-feltet nederst 

i boksen kan du skrive mailadressen til kursistmailen: kursister@i-kc.dk. Tryk på ok. Du har nu adgang til 

kursist-kalenderen.  

Hvis du vil åbne den på ipad: gå ind i kalenderen på ipad’en. Den er forbundet.  

 

Guide til brug af kalenderen 

Hver kursist er oprettet i individuelle bokse som viser, hvornår hun er i køkkenet. Det er vigtigt at vide, at 

kursisterne er oprettet som en serie, dvs. deres tider står i kalenderen hver uge fra de starter til de slutter. 

Hvis du skal redigere en kalender-begivenhed (f.eks. notere fravær for en kursist), så er det meget vigtigt, at 

du kun åbner forekomsten og ikke serien. Det er kun socialrådgiveren, der opretter og redigerer hele 

serien/alle begivenheder i serien, da socialrådgiveren planlægger kursistens forløb. Du redigerer ved at klikke 

på en boks og vælge rediger begivenhed (i Outlook på computeren dobbeltklikker du på boksen og vælger 

”kun denne”).  
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Hvis du skal notere fravær for en kursist: 

Åbn begivenheden. Skriv grunden til fravær ud for kursistens navn:  

F= Ferie 

S= Syg 

BS = Barn syg 

U = Uberettiget fravær 

L = Læge 

JC = Møde på jobcentret 

 

Skriv dit navn i en parentes efter grunden til fravær. På den måde ved man, hvem der har taget imod 

beskeden/noteret fraværet.  

Hvis en kursist ved navn Jasmin har meldt sig syg til socialrådgiveren vil der således stå: ”Jasmin. S 

(Socialrådgiver)”. 

Marker fraværende kursister: For at lette det visuelle overblik skal bokse med fraværende kursister markeres 

med en farve. Det gøres ved at åbne forekomsten og klikke på vis som → fraværende → gem og luk. Nu vises 

voksen med en lodret farve, hvilket gør det nemt at få overblik i kalenderen.  

OBS!: Denne funktion virker ikke på ipad’en. På ipad’en passer farverne ikke.  

 

Hvis du er køkkenchef og oplever, at der mangler kursister i et specifikt tidsrum hver uge:  

Opret en serie ved at dobbeltklikke på det tidsrum, hvor der mangler kursister. Skriv: ”Mangler” og det antal, 

der mangler. Eksempelvis: ”Mangler 2-3 kursister”.  

Vælg kategoriser → rød. (OBS!: Denne funktion virker ikke på ipad’en). 

Tryk på gentagelse. Vælg tidsrummet, eksempelvis 10-12. Vælg gentages ugentligt og den ugedag, det drejer 

sig om. Vælg, at serien ikke skal have en slutdato. Tryk ok. Tryk gem og luk.  

Nu kan socialrådgiveren se, at hun skal forsøge at booke kursister ind i det tidsrum.  

 

 


