Bilde 1

Velkommen til VismaInSchool. Det nye skoleadministrative systemet fra Visma.
Du får informasjon om nettadresse for innlogging fra din aktuelle skole. Adresse for
pålogging finner du på nettsiden til skolen.
ID-porten blir brukt til pålogging for foresatte.

Bilde 2

Når du har logget inn, kommer du til startsiden. Det første du møter er timeplanen og
her finner du som foresatt timeplanen til din elev. Det kan være variasjon i elevens
timeplan fra uke til uke. Du kan bla deg frem og tilbake mellom ukene ved å klikke på
pilene ved siden av datoen, eller klikke på datoen for å få opp en kalender.
Når du klikker på en undervisningstime vil du se mer informasjon – blant annet lærer
og rom.

Bilde 3

På toppen finner du en knapp med navnet ditt. Ved å trykke på knappen kan du
endre språk eller sette målform. Det er også her du logger deg ut av systemet.
Når du klikker på navnet til eleven får du en undermeny. Under personalia kan du se
informasjon om eleven og skolen.
I Rogaland får foresatte tilgang til timeplaner, kontaktopplysninger og læreplaner. I
løpet av skoleåret 2020/2021 får du også tilgang til fravær.
Under læreplaner du lese mer om aktuelle læreplaner ved å trykke på
forstørrelsesglasset.
Under kontaktopplysninger kan du se din egen informasjon.

Bilde 4

Vi anbefaler at du registrerer mobilnummer og e-postadresse. Klikk på redigerknappen og legg inn opplysningene dine. Vi ber om kontaktopplysninger slik at
skolen kan nå deg ved behov og for å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Bilde 5

Om du ikke har tilgang til informasjon under et menypunkt vil du få denne meldingen.
Husk at tilgangen til fravær kommer i løpet av skoleåret 2020/2021.

Bilde 6

Når eleven fyller 18 år, er det eleven selv som bestemmer om foresatte skal ha
tilgang og hva de får tilgang til. Husk at både foresatt og elev må signere et samtykke
for at du som foresatt fremdeles skal ha tilgang til å logge deg inn i systemet.
Det er eleven selv som gir tilgang til hva foresatte kan se av timeplaner, læreplaner,
kontaktopplysninger og fravær.

Bilde 7

Ta gjerne kontakt med skolen om du lurer på noe. Lykke til!

