
Redskab

Fraværs/ 
nærværsspillet

Udarbejdet af Cabi



Trist og ked, brug for en fridag?

(dvs. feriedag, feriefridag,  
afspadsering på flexkontoen)

Hank op i dig selv, kom afsted!



Ikke helt på toppen? 
Jeg melder mig syg.

Tjenestefri med løn



Jeg kommer  
med glæde!

Jeg bytter “vagt”  
med en kollega 



Jeg aftaler at komme  
så hurtigt jeg kan

(lidt senere, i en anden vagt eller  
andet, der gør, at jeg kan bidrage  

mest muligt i arbejde)

Brug for en selvbetalt fridag



Barns 1. sygedag



Du har et sygt barn

Dit barn er sygt  
for 3. dag

Du har en dag foran dig  
med to møder, hvor du  
skal skrive referaterne 

Du ønskede en fridag,  
men blev henvist til  

intern bytning

Bilen kan ikke starte

Din mands mormor  
skal begraves

Dit barn skal til  
lægen/tandlægen

Du skal være i vagt med  
Olsen, som du ikke kan  

samarbejde med

Det har sneet hele  
natten - tog og busser   

er forsinket

Du skal passe telefonen  
alene, hele dagen



Du har hovedpine

Du skal til tandlægen  
til halvårligt eftersyn

Krise i din   
nærmeste familie

Krise i omgangskredsen

Du har migræneanfald

Du skal vaccineres  
i forbindelse med  

ferierejse

Du går til behandling  
mod barnløshed

Bryllup i  
nærmeste familie

Du skal til lægen for  
at få et sundhedstjek

Du har brækket en arm



Du skal til 
skole/hjem-samtale 

kl. 14.00

Du har tømmermænd

Eget bryllup

Du føler dig udbrændt

Du har muskelinfiltrationer 
i nakken/over lænden

Sølvbryllup i  
nærmeste familie

Du har gået lidt 
“død” i arbejdet

Du har tandpine

Bilen SKAL på værksted, 
og de har tid i morgen

Du føler dig ikke på 
toppen, frygter  en  
in luenza er på vej 



Eget sølvbryllup

Du har rumlen og uro 
i maven, frygter en  
mavetur er på vej

Du skal have en 
kosmetisk operation

Du har “hold i nakken” / 
“hold i ryggen”

Du har sovet dårligt  
om natten og  
føler dig træt

Du har feber
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