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Foresatte skal logge inn i VFS

https://skole.visma.com/nittedal

Sjekk at all kontaktinformasjon er riktig

- evt. justere/rette dersom det er feil.

Adressen følger folkeregisteret, så det er kun mail og 

telefonnummer som kan rettes av foresatte.
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Foresatte må gi samtykker i VFS 

Dette gjelder bl.a.:

• Ordensreglement - lesebekreftelse

• Elevbilder - intern bruk

• Bilder av elevgrupper - nettsider

• Klassebilde/enkeltbilde - skolekatalog

• Tillatelse til å framstå i media

• Turer/aktivitetsdager

• Eleven kan bevege seg i skolens/SFOs nærområde.

• Tillatelse til å gå rett hjem

• Badetillatelse

• Sykkeltillatelse

• Tillatelse til å kjøre i bil



Samtykkene besvares ved å trykke på Rediger-knappen.

Bak hvert samtykke står det nærmere forklaring,

f.eks. Tillatelse til å kjøre bil - trykk info-knappen. 

Forklaring:
Eleven har tillatelse til å kjøre i personbil/drosje ved behov.

Dette kan være aktuelt ved personskade eller ekskursjon for mindre 

elevgrupper.



Elevpermisjon
Foresatte søker om elevpermisjon i VFS. 

Før dette gjøres, skal dere ha lest og samtykket kommunens 

retningslinjer for elevpermisjon. 
Søknader av typen «mormor fyller 80 år og skal feire en uke i 

Spania» vil bli avslått i hht. retningslinjene.



Foresatte kan også gi viktige beskjeder i VFS, enten 

som melding eller som e-post. 
(Senere i høst kommer en app som forenkler kommunikasjonen 

ytterligere.)

All kommunikasjonen blir lagret i VFS og overføres til den 

elektroniske elevmappa.



SFO og Visma Flyt Skole 
Foresatte kan

- Søke om plass 

- Gjøre endringer i antall dager

- Si opp plassen



Oppsigelse/endring  av SFO-plass gjelder fra den 1. 

i hver måned etter at den er mottatt. 

Det vil si at dersom du reduserer antall dager den 

25. september, gjelder endringen fra 1. november 
(altså ikke fra 1. oktober)



Når dere reduserer/endrer antall dager på SFO, husk å skrive 

opp hvilke dager barnet skal være på SFO i VFS.

Inntil videre brukes VFS kun til faste endringer. 

Ikke skriv inn beskjeder som gjelder samme dag, f.eks. om at barnet skal 

gå hjem tidligere i dag. I slike tilfeller skal det sendes SMS til 

basetelefonen.



Målet er at Visma Flyt skole skal bidra til en 

bedre Skole – Hjem - hverdag


