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Må vi sende filerne senere end d. 8.? 
Som udgangspunkt, nej. Filerne skal være den administrative controller i hænde senest d. 8. i hver måned. 

Kan denne frist mod forventning ikke overholdes, sendes en bemærkning om dette samt hvor mange filer 

det cirka drejer sig om. Der må aldrig sendes skemaer (samtykke, start, slut eller timeregistrering) på nogle 

deltagere eller medarbejdere som ikke fremgår af en excel-fil og omvendt må der aldrig fremgå en deltager 

eller medarbejder af en excel-fil som der ikke medsendes skemaer på. 

Må vi underskrive timeregistreringerne med stempel? 
Nej. Et stempel anses ikke for at være en gældende underskrift. 

Start- og slutdatoer i deltageroplysningsfilerne 
Disse datoer behøver ikke være præcise, da det er datoerne på de indtastede start- og slutskemaer der er 

gældende. Skriv derfor gerne 1. maj hvis deltageren er startet i projektet i maj og 30. juni hvis deltageren er 

stoppet i juni. Så er vi sikre på, at systemet ikke fejler på en måned. 

Må krydserne på start- og slutskemaer være forud udfyldt? 
Nej. Det samme gælder for dateringen af underskriften. 

Må startskemaer være underskrevet senere end startdato? 
Nej. 

Må slutskemaer være underskrevet tidligere end slutdato? 
Nej. 

Må elevernes timer på timeregistreringsskemaerne være forud udfyldt? 
Nej. Men der må i aktivitetsbeskrivelsen gerne være anført et vejledende antal timer. 

Må timeregistreringsskemaet være underskrevet tidligere end den dato 

de sidste timer ligger? 
Nej. Omvendt må timeregistreringsskemaet heller ikke være underskrevet for længe efter. Skemaet skal 

underskrives inden for en rimelig grænse, således deltageren eller medarbejderen stadig kan huske og 

bekræfte at have deltaget i timerne med det beskrevne indhold.  

Kan en dato uden årstal godkendes? 
Nej. Der skal altid være årstal på alle dateringer – også underskrifter. 

Hvordan indberettes at elever er på SU, SKP eller anden ydelse? 
Dette oplyses til den administrative controller. Oplyses intet tages der udgangspunkt i, at alle deltagere er 

SU-berettigede såfremt de er over 18 år. 

Må SKP-elevers timer tælle med hvis de er under 18 år? 
Ja. 
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Er et word-dokument gældende som et notat? 
Nej. Et notat skal være dateret og underskrevet af pågældende deltager, medarbejder eller overordnede. 

Er det nok eksempelvis at skrive ”kørsel” som forklaring på 

timeregistreringsskemaet? 
Nej. Teksten skal altid være uddybende, her skal der beskrives hvor fra – hvor til – ærinde. 

Skal medarbejdere ikke længere underskrive en samtykkeerklæring? 
Nej. Efter den nye persondataforordning er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har alle skoler fået fremsendt nye 

timeregistreringsskemaer til medarbejdere hvor bagsiden ”erstatter” samtykkeerklæringen. 

Skal der være en sammentælling af timer på timeregistreringerne? 
Ja. Der skal altid være en endelig sammentælling af antal afholdte timer i måneden, både for deltagere og 

medarbejdere. 


