
Til foresatte                         
 

          Dato: 19.08.2019 

Øyer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet 

VFS). Som foresatt med barn i Øyerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en 

foresattportal og via en app. Informasjon om begge muligheter foreligger i dette skrivet.  

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen.  

Hva betyr dette for meg? 
• VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her vil du finne all skolerelatert 

informasjon om dine barn i Øyerskolen. Dette inkluderer blant annet:  

• Administrering av kontaktinformasjon om deg og ditt barn 

• Digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles 

i en digital meldingsbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, 

utdeling av jodtablett, skyss i privat bil m.fl.) samt søknader om permisjon eller 

skolefri 

• Finne alt registrert fravær, eventuelle orden og atferdsanmerkninger og eventuelle 

sluttvurderinger.  

Hva med læringsplaner, its learning, Showbie og MobilSkole? 
VFS erstatter MobilSkole og all digital kommunikasjon vil nå foregå i VFS.  

Its learning og Showbie videreføres som tidligere. Ukeplaner/lekseplaner publiseres slik de 

har blitt gjort tidligere (its learning eller Showbie). 

 

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål vedrørende VFS. 

  



Foresattportal 
Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/oyer  

Du logger deg inn med ID-porten (BankID, BankID på mobil m.fl) 

I foresattportalen kan du blant annet:  

Redigere dine kontaktopplysninger 

Lese, svare og sende meldinger til skolen og lærere 

Søke om permisjon/ferie utenom skoleferiene 

Administrere samtykker til skolen  

 

(Alt vil nok ikke være klart til skolestart. Skolen vil informere deg når nye ting dukker opp i 

portalen) 

Hva møter deg etter innlogging? 
Det første som møter deg er et generelt samtykke om digital kommunikasjon med skolen. 

Gir du samtykke til dette, vil all skriftlig informasjon foregå i VFS.  

 

På framsiden finner du et kort per barn du har i Øyerskolen. I tillegg finner du 

kontaktinformasjon til ditt barns kontaktlærer og til skolen, uleste meldinger og relevant 

informasjon og linker.  

Helt på toppen finner du meldinger til og fra skolen. 

Kontaktinformasjonen din, nederst på startskjermen, har vi overført fra vårt tidligere system. 

Vennligst kontroller at opplysningene er riktige, og oppdater informasjonen dersom den ikke 

stemmer.  



 

 

Litt lenger opp på siden og til venstre finner du et kort per barn du har i Øyerskolen. Klikker 

du på barnets navn, vil du finne fliker for registrert fravær, eventuelle anmerkninger og 

vurderinger, aktuelle samtykker og søknader med mer.  

Foresattapp                                  
Appen heter «Min skole – foresatt» og du kan laste den ned fra mobiltelefonens appbutikk 

(søk for eksempel etter Visma Flyt Skole).  

 

Appen har begrenset funksjonalitet i forhold til foresattportalen. I appen kan du gjøre 

følgende:  

• Lese, skrive og svare på meldinger 

• Melde fravær 

Innlogging  
Første gang du logger inn, må du bruke ID-porten (BankID, BankID på mobil m.fl) 

Velg Øyer i listen som dukker opp.  

Etter innlogging anbefaler vi at du trykker på tannhjulet øverst til høyre (Innstillinger), og 

lager deg en pinkode og eventuelt aktiverer TouchID (dersom telefonen din støtter dette). 

Du kan også velge språk. 

E-postadressen og telefonnummeret har appen hentet fra VFS. Stemmer ikke dette, må du 

korrigere dette i foresattportalen.  

Vi anbefaler at du sørger for at appvarslinger er aktivert på din telefon, slik at appen varsler 

deg når du mottar en ny melding.  



 

Bruk av appen 
I appen kan du lese, skrive og svare på meldinger, og melde fravær. (Melde fravær kan ikke 

gjøres i foresattportalen, og må gjøres i appen.) 

NB! 

• Fravær skal ikke sendes som melding. Bruk alltid «Meld fravær» hvis du skal melde 

inn fravær. 

• Unngå å oppgi sensitive opplysninger i merknadsfeltet! 

Datatilsynet definerer blant annet følgende som sensitive personopplysninger:  

 

 

Trenger du å oppgi sensitive opplysninger til skolen, for eksempel i forbindelse med et 

fravær, anbefaler vi at du overbringer disse opplysningene muntlig, for eksempel med en 

telefonsamtale.  

 

 

 


