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Side 502  Daginstitution  Internet henvendelser  Udmeldelse 
 Naviger frem til side 502 – Internet 

henvendelser  
ALT + Q 502 

Søg ubehandlede 
henvendelser 
frem 

Alle internet henvendelser fra 
tilmeldingssiden i www.Sullissivik.gl 
vises på side 502.  

Se huskeseddel: Huskeseddel 

DaCz_01_Søg_henvendelse_side502 

 

Søg Udmeldelse  Alle henvendelser ved Udmeldelse af 
institution findes frem fra: 

- Typen: Udmeldelse 
- Status Ubehandlet 

 

Marker en 
bestemt 
henvendelse  

For at kunne sagsbehandle en 
henvendelse på side 502 markeres 
henvendelsen i søgeresultatlisten, ved 
at klikke på ansøgers CPR-nummer.  
Derved åbnes henvendelen i 
detailvisning nederst på siden.  

 

 
 

Detailvisning på 
side 502 

Når henvendelsen åbnes i 
detailvisning på side502 vises: 

- Ansøgers data 
- Evt. ægtefælle/samlevers data 
- Barns data 
- Meddelelse om at borgeren 

ønsker barnet udmeldt af 
institution 

 

Marker for 
registrering af 
udmeldelsen 

Når henvendelsen om udmeldelse af 
institution åbnes, skal sagsbehandler 
registrere at udmeldelsen er modtaget 
og registreret. 
Ret evt. dato. 
Klik på knappen Udmeld 
 

 

 
Kvittering for 
udført 
registrering 

Når en udmeldelsen registreres på 
side 502, opdateres siden med at det 
er udført. 
 

 

 
Mail til ansøger Der sendes en mail til ansøger om at 

der er en besked i Sullissivik.gl  
 

Opdatering af 
Sullissivik.gl 

Der sker en tekstuel opdatering af 
portalen med at udmeldelsen af 
barnet er registreret.  

 
 

Opdatering på 
side 501A 

Institutions registreringen på side 
501A opdateres med dato for 
udmeldelse. 
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Side 502  Daginstitution  Internet henvendelser  Udmeldelse 
Ændret status på 
side 503. 

Institutionspladsen på side 503D 
opdateres med udmeldelsesdato. 

 
 

Opdatering af 
side 503 

Der skrives en tesktbemærkning på 
side 503D om, at udmeldelsen er 
foretaget via internettet.  

 
 

Opdatering af 
side 502 

Der sker en tekstuel opdatering af side 
502 med at udmeldelsen er 
registreret.  

 

 Der sker en tekstuel opdatering af side 
502 med at udmeldelsen af barnet er 
registreret.  
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