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Innlogging:
Innlogging til VFS skjer via ID-porten, det betyr at kommunen må ha en avtale med DiFi for dette
oppsettet. Ved innlogging til VFS går du til adressen: skole.visma.com/kommunenavn. Velg deretter
fanen som heter ID-porten. (De som tidligere har benyttet «Logg inn» fanen med epost-adresse som
brukernavn og eget passord kan selv velge innloggingsmetode. Vi anbefaler likevel at alle tar i bruk
pålogging av ID-porten.)

Velg deretter tilkobling som passer deg.

Nedenfor vises innlogging til VFS med MinID
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Oversiktsbildet
Når du er logget inn finner du dine barns navn i venstre margen, sortert etter skole. Trykk på skole for
å få opp barna fra aktuell skole.
I oversiktsbildet finner du barnas navn på venstre side, nye meldinger i midten og kontaktinformasjon
til barnas kontaktperson i bokser nedenfor.

I boksene nedenfor kan du også finne lenke til påmelding til SFO, informasjon om det aktuelle SFOtilbudet og endring eller oppsigelse av dette. Her er også oversikt over samtykker som er/ønskes gitt.

For å se detaljene om hvert enkelt barn trykker du på barnets navn. Da dukker et fanebasert elevkort
opp: Info, Foresatte, Fravær, Anmerkninger, Karakterer, Vurdering, Grupper, SFO/Fakturering,
Meldinger, Samtykke.
Nederst i oversiktsbildet får du også opp boks med kontaktinformasjon som skolen har om deg som
forelder. Her kan du redigere og legge inn, endre og vedlikeholde denne informasjonen – f. eks. hake
av om ønsker å motta SMS. I denne boksen er det også en lenke til Varslingsinnstillinger, hvor du kan
hake av for ønsket varsel.
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Meldinger/SMS
Foresatte kan sende meldinger til en elevs kontaktlærer, andre lærer som er ansvarlige for
klassegruppen eleven tilhører, samt til ansatte med tilgangen SFO-admin og Skoleadmin.
Foresatte har to steder de kan sende meldinger fra:
1. Fra startsiden til Hjemmeweb: Klikk på linken Send melding til høyre for kontaktlærers navn
2. Klikk på navnet til en elev i listen til venstre, velg fanen Meldinger, klikk på Ny melding

Se meldinger:
1. Klikk på navnet til et barn i listen til venstre, velg fanen Meldinger. Her ser du meldinger
sendt og mottatt på valgt barn
2. Øverst til venstre, klikk på Meldinger. Her ser du meldinger sendt og mottatt på alle barn.
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Under knappen Ny melding kan du skrive en melding.

Om kommunen har aktivert sms-funksjonalitet vil det også være mulig for foresatte å sende sms til
kontaktlærer. Dette 14-siffrede sms-nummeret til kontaktlærer er koblet til Visma FLYT Skole, og
meldinger sendt til slike nummer vil bli registrert i Visma FLYT Skole.

Det er ikke mulig å ringe til dette nummeret..

Samtykke
Dersom kommunen har satt opp at de bruker elektronisk samtykke, vil fortsatt ved første innlogging
bli spurt om å gi generelt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Man kan velge å samtykke der å
da, ikke samtykke, eller velge å ta stilling til dette senere.
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For senere å endre valg gå til oversiktsbildet og foresattes kontaktinfo:

Inne på alle barn er det også kommet en ny fane: Samtykke. Her kan man redigere samtykke, samt
klikke på Info-ikonet for å få mer info om hva samtykket gjelder for.

Info/foresatte

I dette bildet kan du lese dit barns elevkort. Her kan du legge inn barnets telefonnummer om det er
aktuelt. Fanen foresatt viser det vi kaller foresatt-kortet. Her ser du hvilken informasjon skolen har
registrert om dere. Informasjonen er basert på folkeregisterinformasjon og informasjon gitt av dere.
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Fravær
Under fanen kalt Fravær ligger elevens totale fravær (som er ført til nå i inneværende skoleår). Dette
anbefaler vi at skal være så ajourført som mulig. Dersom du klikker på fraværet vil detaljer om
fraværet dukke opp på undersiden (se nedenfor).

Fraværet er spesielt viktig for ungdomstrinnet hvor alt fraværet skal føres på det enkelte skoleår.
Husk da muligheten til å trekke fra inntil ti dager per skoleår. Dette må søkes om av foresatte etter
de gjeldende regler.

Anmerkninger
Under fanen kalt Anmerkninger kan man følge de til enhver tid gitte anmerkninger som er gitt til ditt
barn. Når du klikker på linjen som viser anmerkningen vil det dukke opp detaljer om den nedenfor.
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Karakterer
Under fanen kalt Karakterer kan du følge de karakterene som er gitt eleven, og man kan velge
mellom terminkarakterer og vitnemål.

Dersom det er gitt kommentarer til karakteren kan du lese denne.

Vurdering
Under fanen som er kalt Vurdering kan du følge vurdering uten karakterer som er gitt eleven i de
ulike fagene. Her kan du ved radioknappene skille mellom vurdering høst og vår. Når disse førtes,
varierer litt fra skole til skole – så hør med skolen om deres runtiner for vurdering uten karakter.
Merk deg at du også har anledning til å finne frem vurderinger som ble gitt de foregående skoleår.
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Grupper
Under fanen kalt Grupper kan du se hvilke grupper ditt barn følger.

Ofte er det klassetilhørigheten som er viktig og hvem som er kontaktlærer og faglærer. Dette hjelper
deg som foresatt til å holde oversikt over hvem som er ansvarlig for ditt barn.

SFO/Fakturering
Under fanen kalt SFO/fakturering kan du holde oversikt over hvilket tilbud ditt barn står oppført på i
det gjeldende skoleåret.
Her kan du også søke om plass, si opp plass eller endre opphold.
Trykk på Meld på SFO og registrer ønsket plass. Her velger du ønsket startdato og velger ønsket
tilbud. Spesifiser i Kommentarfeltet, men unngå å skrive inn sensitive data. Når du er klar til å sende
inn påmeldingen må du hake av for at du har samtykket i teksten som ligger i vedlagte dokument.
I bildet nedenfor vises oversikten foresatte får over barnets SFO opphold, samt muligheter for å si
opp eller endre plass. Ved radioknappen fakturering finner du informasjon om oppgitt betaler, samt
månedene i året.

10

Foresatte

Visma Flyt Skole – sist endret: 14.08.2016

Dokumenter
Under fanen dokumenter finner du dokumenter som er opprettet. Det kan være følgende:
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