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Fraværs/nærværsspillet udvilket af Anne Marie Sandal, 
Holbæk Kommune, og tilpasset af Moderniseringsstyrelsen

Grå kort: Introduktionskort

Mint kort: Kategorier

Blå kort: Situationskort (Fraværs-nærværskort)

Spillet kan anvendes på et møde, til et seminar el. lignende.

INTRODUKTION

FØR SPILLET BEGYNDER SÅDAN SPILLER I

Deltagerne kunne for eksempel være medarbejderne på et 
kontor eller en ledelsesgruppe.

Spillets varighed: 40-60 minutter

Deltagere: 3-6 personer pr. bord
Kort: Hver bord skal have et sæt kort

(Grå/mint/blå)

Det er en nødvendighed at en eller flere personer ved hvert 
bord, har grundig kendskab til regler, politikker og kutymer 
inden for fraværsområdet.

1. Situationskortene placeres på bordet med bagsiden op ad.

2. Deltagerne trækker på skift et kort og tilkendegiver, hvilken 
kategori den bør placeres under.

3. Herefter drøftes kortet blandt alle deltagere omkring bordet, 
derefter placeres kortet under kategorien, hvor det bedst 
hører til.

4. Sådan fortsætter det indtil alle kort er blevet drøftet og 
placeret.

Feriedag, feriefridag, 
omsorgsdag, 

afspadsering, flekstid
Sygemelding

Barnets 1. og/eller 2. 
sygedag

Tjenestefri 
med/uden løn

Jeg rådfører mig med 
min nærmeste leder, 
inden jeg træffer en 

beslutning

Jeg tager på 
arbejde
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Du har en dag foran dig 
med 2 møder, hvor du skal 

skrive referaterne

Dit barn er sygt 2. dag, men 
du har 2 vigtige møder

Din mands mormor skal 
begraves

Du skal til skole/hjem 
samtale kl. 14:00

Du kan ikke huske de seneste 
dage, og alt er generelt tåget, 

men du har studenter rapporter 
liggende, som skal læses inden 

eksamen de næste dage

Du føler, at du er ved at miste 
koncentrationsevnen, har 

ondt i maven, sover dårligt og 
det går udover dine kollegaer

Eget sølvbryllup
Du har fået feber i løbet af 

formiddagen og har MUS med 
din leder kl. 14:00

Din mor på 80 år er faldet om 
morgenen, og skal køres til 

lægen
Du har migræneanfald
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Du har barnets 1. sygedag en 
fredag, mandag er dit barn 

fortsat sygt

Krise i din 
nærmeste familie

Du har haft en 
uoverensstemmelse med din 
kollega i går, og du har derfor 
sovet dårligt og er ikke oplagt

Du skal vaccineres i 
forbindelse med ferierejse

Bilen kan ikke starte

Du er i nattens løb blevet 
forkølet og har et vigtigt møde i 
forskningsgruppen/sekretariat 

et (i et trangt lokale)

Du bliver kaldt hjem kl. 11:00, 
dit barn er blevet sygt

Du er i nattens løb blevet 
forkølet og har undervisning 
for 80 studerende kl. 08:15

Du har tandpine Du går til genoptræning
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De to kolleger, du deler 
kontor med, var syge på 

arbejde i går, og du har to 
vigtige møder i dag

Du har brækket en arm

Du afvikler ferie, på 3. dagen 
bliver du syg

Du har muskelinfiltrationer i 
nakken/over lænden

Du føler dig ikke på 
toppen, og frygter en 

influenza er på vej

Du skal til praktiserende 
læge for at få et 

sundhedstjek

Dit barn skal til 
lægen/tandlægen

Du skal til tandlægen til 
halvårligt eftersyn

Bilen skal på 
værksted og de har 

tid i morgen kl. 12:00

Du føler dig sløj, men 
skal holde et vigtigt 

oplæg på en 
konference samme 

dag
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Du har haft dårlig mave i løbet 
af natten, er helt afkræftet og 

har gruppeeksamen hele 
dagen

Du føler dig sløj, og har 
ingen undervisning 
eller møder i dag

Du har fået feber i nattens 
løb, og har i forvejen planlagt 

hjemmearbejde i dag
Dit barn skal indlægges

Du har fået feber i 
nattens løb, og har en 

vigtig deadline i morgen

Du har for 4. gang i 
denne måned et sygt 

barn, og er bagud med 
dine arbejdsopgaver

Du har øjenbetændelse 
og har tid ved 

speciallæge kl. 10:00

Din læge har bedt dig om at 
holde din højre arm i ro i 

mindst en måned, men du har 
en artikel, med udsigt til at få 

den udgivet i et vigtigt tidsskrift

Du bliver syg en søndag, 
om mandagen starter 

din ferie

Dit barn er sygt for 3. dag


