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Visma Flyt Skole 

 

Visma foresattportal 

 

 

 

 

Pålogging  
Pålogging gjøres via samme link som tidligere:https://skole.visma.com/kristiansand 

Klikk så på ‘Visma Foresattportal’. Denne har adressen https://foresatt.visma.no/kristiansand  
 

 

 

 

 

 

https://skole.visma.com/kristiansand
https://foresatt.visma.no/organisasjonsnavn
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Startsiden 
Første side du kommer til viser  

• barn foresatt er koblet til øverst 
• brukermeny kan åpnes øverst til høyre 
• venstremenyen viser ulik funksjonalitet 
• mer info om valgt funksjonalitet i midten av skjermbildet 

 

 

 

 

Brukermeny 
Øverst til høyre kan foresatt klikke på eget navn for å få opp en meny med  

• Varslingsinnstillinger 
• Min profil 
• Språk 
• Kontaktinformasjon 

 

Varslingsinnstillinger 
Øverst kan man velge å skru all varsling av eller på. Hvis foresatt har barn på flere skoler, 
har man en slik av/på-knapp per skole.  

Foresatt kan korrigere egne varslingsinnstillinger innenfor de varslene skolen har skrudd på.  
F.eks hvis skole har skrudd på varsling via e-post og app for fravær, så kan foresatte skru 
av/på innenfor dette. Men ikke skru på varsling via SMS, da dette valget ikke er gjort 
tilgjengelig av skolen.  
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Hvis foresatt har barn på flere skoler, tilpasser man varslinger per skole.  

 

 

Min profil 
Under ‘Min profil’ ser foresatt eget navn, adresse og kontaktopplysninger. Foresatt kan klikke 
‘Rediger’ og endre e-postadresse og telefonnummer.  

 

Språk 
Foresatt kan bytte mellom bokmål, nynorsk og engelsk. Valgt språk er markert med en grønn 
hake.  

 

Kontaktinformasjon 
Under ‘Kontaktinformasjon’ vises kontaktopplysninger til alle skoler foresatt har barn på. 
Dette inkluderer adresse, e-postadresse, telefonnummer og hjemmeside.  

 

Dine barn 
Når foresatt er inne i foresattportalen vil barna ligge tilgjengelig øverst til enhver tid. Skolen 
barna er aktive på ligger under barnets navn. Ved å klikke på barnets navn vil man få opp 
infomasjon basert på valg til venstre.  

 

 

 



4 
 

Venstremenyen 
Til venstre i foresattportalen har man følgende valg og undervalg. Valgene kan variere utifra 
hva som er aktivert av funksjonalitet på skolen barnet man står på.  

• Søknader 
o Din søknadshisorikk 
o Søknad om permisjon 
o Søknad om redusert betaling 
o Søknad om skoleskyss 

• Dokumenter og ressurser 
o Dokumenter fra skolen og lenker 

• Digitale spørreskjema 

 
Foresatt har mulighet til å skru av og på venstremenyen via blå pil. Menyen er åpen som 
standard. Men hvis foresatte melder om at de ikke ser menyen, kan det være fordi de har 
minimert den.  
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SFO søknad 
Klikker man på ‘SFO søknad, endringer og oppsigelse’ kommer man direkte til 
søknadsskjema, med mindre man må bekrefte betaler først: 

• Dersom skolen ikke har innstilling på at søker blir betaler, beholdes eksisterende 
betaler.  

• Dersom skolen har sagt at søker blir betaler, kommer følgende opp: 

 

 
. Det er et felles søknadsskjema for ny plass og for endring av plass.  

• Første side  
o Informasjon fra kommunen 
o Mulighet til å åpne skolens SFO-regler via pdf-ikonet 
o Mulighet for å bekrefte at man har lest reglene. Må bekreftes for å gå videre 

• Andre side 
o Felt for å legge inn ønsket startdato (fr nytt opphold eller endring av opphold) 
o Felt for å legge inn kommentar opp til 2000 tegn 

• Tredje side 
o Felt for å velge type tilbud man ønsker 
o Mulighet for å velge tilstedeværelse per dag 

• Fjerde side 
o Kontroll av innlagte opplysninger 
o Innsending 

• Bekreftelse om at søknad er sendt 
• Fjerde side 

o Kontroll av innlagte opplysninger 
o Innsending 

• Bekreftelse om at søknad er sendt 

 


