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Brukerveiledning 

Foreldrepålogging til Visma Flyt Skole 
 

Foresatte skal logge inn med ID-porten via nettstedet  

https://skole.visma.com/nord-fron  

 
 

Du velger selv hvilken elektronisk ID du ønsker å bruke; 

 
  

https://skole.visma.com/nord-fron
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Du vil da komme inn i et oversiktsbilde, som viser alle barna dine; 

 
 

Du har mottatt en sms med avsender Visma Flyt Skole om varslingsmuligheter. Disse 

kan du evt. endre på ved å gå inn på Varslingsinnstillinger i «boksen» med ditt navn. 

Du kan også redigere på kontaktinformasjonen – mobil og e-post. 

 

Hvordan søke/ endre opphold eller si opp SFO-plass? 

I dette tilfelle så går Bob Duck i 3. klasse og det er ham det skal søkes om SFO-plass 

til nå. 

Trykk på SFO-knappen og du kommer inn i et nytt bilde: 
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Trykk på «Nytt opphold», legg inn ønsket startsdato og velg opphold: 

 
Dersom du ønsker et annet opphold enn 5-dagers plass, så skriv i kommentarfeltet 

når eleven som hovedregel vil være på SFO (hvilke dager og om det kun er før eller 

etter skoletid). 

Dersom det er andre opplysninger som skolen bør vite om, så kan dette også legges 

inn der (om det er andre som skal hente barnet, matallergier el.l.). 

 

Les igjennom vedtektene for SFO og huk av for samtykke av SFO-reglene. 
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Da gjenstår det bare å sende søknaden inn via knappen nederst til høyre 

 
 

Endring av SFO-oppholdet 

Tilsvarende gjelder når du trenger å endre oppholdet.  

 

Hvilket skjema skal brukes når? 

 Endre aktivt opphold  – når endringer skal finne sted i inneværende skoleår. 

 

 Endre sluttdato   – når du ønsker å avslutte SFO oppholdet før 1. mai,  

    legger du inn sluttdato. Siste frist for å avkorte oppholdet  

    før ordinær skoleslutt er 1. april (1 mnd oppsigelsesfrist  

    jfr. vedtektene §6). 

Dersom SFO-oppholdet skal vare ut skoleåret, trenger 

du IKKE si opp ved å legge inn noen sluttdato. 

SFO-oppholdet avsluttes automatisk ved skoleårets slutt.  

 

 Nytt opphold   – dette skjema bruker du ved påmelding til SFO for  

    kommende skoleår på høsten. Fristen er 1. april.  

Det må søkes på nytt til hvert skoleår. 

- Mulighet for å søke om sommer-SFO blir åpnet etter 

søknadsfristen til ordinær SFO og søknad legges inn som 

nytt opphold. Frist for å søke om sommer-SFO er 1. mai. 

- du må legge inn startdato.  

For ordinær SFO blir oppstartsdato i år 20.8.2018.  

Ikke legg inn sluttdato ved påmelding til ordinær sfo. 

For sommer-SFO er tidligste startdato 25.6.2018 

(sommer-sfo 2018 er åpen ukene 26, 27, 32 og 33). 

Dersom eleven ikke skal ha alle ukene, legger du inn 

sluttdato. Husk å legge inn kommentar om behovet for 

hvilke ukedager dersom dere ikke skal ha 5 dager pr uke. 
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Når du har et barn med allerede opphold ved SFO, så kommer dette fram ved 

oversiktsbildet; 

 
 

For å komme inn på SFO-søknadsskjema, trykker du på SFO-knappen og velger om 

du skal endre oppholdet eller si opp plassen. Og registrerer dato o.l. på tilsvarende 

måte. 

 
 

Når skolen har behandlet søknaden, vil du motta en melding på sms om at vedtak er 

gjort. Disse blir liggende tilgjengelig for deg under barnet og fana «Dokumenter» i 

Visma Flyt Skole. 
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Samtykke 

For å kunne ta i bruk Visma Flyt Skole, så må du samtykke i bruken av elektronisk 

kommunikasjon på oversiktsbildet; 

 
Generelt samtykke gjelder for alle skolebarna du har. 

 

Du finner også det generelle og de spesifikke samtykkene som må inngås for hvert 

enkelt barn, i oversiktsbilde ved innlogging. 

Teksten i disse samtykkene finner du ved å trykke på  

 
 

 
 

Alle disse samtykkene er frivillige og kan trekkes tilbake like enkelt som de er gitt. 

Trykk på Rediger etter hver linje for samtykkene for å gi svar på samtykket; 

 
 

Skolen vil bli varslet når det skjer noen endringer med samtykkene. 

 

 

 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte skolen din eller informasjonstjenesten på 

kommunehuset (i 1. etg.). 

 


