
 

 

Gymnasiefællesskabet 

Titel Kursus om ansættelsesret og offentlig sagsbehandling i personalesager 
Målgruppe Rektorer, vicerektorer, personaleledere, sekretærer 
Kursusbeskrivelse:  
 
MODUL 1 
REKRUTTERING  

• Indsamling af oplysninger om ansøgere – herunder private forhold, strafbare forhold, 
helbredsoplysninger, referencer, brug af sociale medier til at indsamle oplysninger, behandling 
og opbevaring af personoplysninger 

• Handicappede ansøgere – fortrinsadgangen til jobsamtale 
• Forebyggelse af diskrimination 
• Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse 
• Afslag - begrundelse 

 
ANSÆTTELSEN 

• Hvilke oplysninger må opbevares på personalesagen – herunder nye minimumskrav fra 
Datatilsynet om behandling af personoplysninger 

• Medarbejderens loyalitetspligt – herunder medarbejderens ytringsfrihed ctr. medarbejderes 
ytringer om arbejdsgiveren på sociale medier  

• Medarbejderens brug af digitale ”devices” (smartphone, distancearbejde) – datasikkerheden i 
den forbindelse 

• Arbejdsgivers kontrol med medarbejderes brug af e-mail og internet, herunder sociale medier – 
herunder brugen af personalehåndbogen som forventningsafstemmende værktøj 

 
MODUL 2 
…ANSÆTTELSEN FORTSAT 

• At bygge en tjenstlig sag op – medarbejderens tilsidesættelse af sine pligter, påtale, advarsel, 
afsked, bortvisning 

• Sygefravær – arbejdsgivers håndtering heraf (pligter og muligheder) 
 
OPHØR AF ANSÆTTELSESFORHOLDET 

• Årsager til ophør 
• Personalereduktion som følge af opgavebortfald eller besparelsesbehov – begrundelsen, 

processen, naturlig afgang, udvælgelse af medarbejdere, forhandling med organisationer 
• Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse ved ansættelse i 12 eller 17 år 
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Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Gennemført		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Gennemført		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Sprunget over		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Sprunget over		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen
