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PÅ NETT MED SKOLEN 

Alle grunnskolene i Songdalen tar nå i bruk et nytt system der du lett og trygt kan sende og få 

informasjon om ditt barn, til og fra skolen. 

I startfasen legger vi ikke ut tilgang til alle funksjonene i systemet. Bl.a må vi vente litt med 

Anmerkninger til vi har kvalitetssikret bruken av systemet. 

I dette nettbaserte systemet kan du som foresatt logge deg på via ID-porten, og bl.a.: 

- Sende og motta melding til/fra kontaktlærer – gjelder meldinger/beskjeder som ikke har høy 

viktighet 

- Få oversikt over ditt barns fravær, og ev. merknader 

-  Se terminkarakterene. Disse legges inn ved terminslutt.  

 Høsttermin 2015: Tilgjengelig fra 18.01.16 

 Vårtermin 2016:    Tilgjengelig fra 21.06.16 

- Etter hvert som mulighetene tas i bruk, vil vi kanskje også legge ut underveisvurderinger uten 

karakter. 

- Standpunktkarakterer vil for skoleåret 2015-16 være tilgjengelige fra 08.06.16 

- Fra og med neste skoleår (2016-2017) kan du gi elektronisk samtykke til f.eks. transport, 

tillatelse til fotografering og deling på nett, etc.  

- Skolene har også begynt å sende foresatte SMS med fellesinformasjon av ulik art. Foreløpig 

er ordningen kun enveis, det betyr at du som foresatt ikke kan svare på disse meldingene.  

Innloggingsinformasjon 
Nettadresse: https://skole.visma.com/songdalen 

Velg innlogging ID-porten, og logg på MinID/BankID etter eget valg.  

Bruk deretter brukerveiledningen «Visma Flyt skole, foresatte», du finner den på skolens hjemmeside 

i PDF-format til nedlastning (under Meny og overskriften Informasjon).  

Registrering og håndtering av personopplysninger 
I Visma Flyt skole er alle elever og foreldre/foresatte registrert med fødselsnummer. Dette er en unik 

identifikator knyttet til elever og foresatte. For å sikre at skolen til en hver tid har oppdatert 

personinformasjon om elevene/foresatte, hentes tilgjengelige endringer fra Folkeregisteret. I denne 

sammenheng benyttes fødselsnummer for å sikre at man oppdaterer rett person. Vi understreker at 

fødselsnummer kun er til internt bruk. For å gi foreldre tilgang til opplysninger om seg selv og egne 

barn jf. personopplysningsloven, er det etablert pålogging til Visma FLYT Skole gjennom ID -Porten. 

ID- porten gjør en kontroll på at den som logger seg på (autentiserer seg) er registrert med 

tilsvarende fødselsnummer i Visma FLYT Skole, hvorpå vedkommende gis tilgang til løsningen.  

Skoleeier er behandlingsansvarlig, og rektor har det daglige ansvaret for opplysningene som er 

registrert i systemet.  

Dersom du ser at opplysninger om deg eller ditt barn ikke er riktig, må du straks ta kontakt med 

skolen for å rette dette opp. Du kan selv redigere telefonnummer når du er pålogget i systemet.  

Etter at eleven har sluttet (flyttet eller etter 10. trinn) slettes opplysningene etter en viss tid.  

https://skole.visma.com/songdalen

