
Hjemmeweb - Veiledning for foresatte

Problem

Løsning
Når foresatte har fått linken til Flyt Skole møter de dette bildet:

Foresatte må velge ID-porten som innlogging. Når de velger Logg inn får de disse valgene:

Deretter følger man bare de anvisninger som kommer.

Når foresatte er logget inn i VFS finner man sine barns navn i venstre margen, sortert etter skole. Trykk på skole for å
få opp barna fra aktuell skole.
Nye meldinger ligger til høyre i bildet.



I boksene nedenfor finner du informasjon om hvilket SFO-tilbudet barnet har samt mulighet for å søke om endring 
eller si opp SFO. Dersom barnet ikke har SFO kan man melde på SFO.
Man finner også kontaktinfo knyttet til hvert barn. Dersom skolen har SMS tjenesten finner man også nummeret til
kontaktlæreren her.

Endre kontaktinformasjon
Innlogget foresatt har mulighet til å endre epost og telefonnummer ved å klikke på Rediger. 

Elektronisk samtykke

Dersom deres kommune har satt opp bruk av elektronisk samtykke, vil foresatt ved pålogging (første gang etter dette
er satt opp) bli bedt om å gi generelt samtykke til elektronisk kommunikasjon for samtykke. Foresatt kan da velge å gi
samtykke, ikke gi samtykke eller velge å ta stilling til det senere. I oversiktsbilde under kontaktinformasjonen til



1.  
2.  

foresatt kan man endre samtykket ved å klikke på linken 'Generelt samtykke'. 

Meldinger

Foresatte kan sende meldinger til en elevens kontaktlærer, andre lærer som er ansvarlige for klassegruppen eleven
tilhører, samt til ansatte med tilgangen SFO-admin og Skoleadmin.
Foresatte har to steder de kan sende meldinger fra:

Fra startsiden til Hjemmeweb: Klikk på linken Send melding til høyre for kontaktlærers navn
Klikk på navnet til en elev i listen til venstre, velg fanen Meldinger, klikk på Ny melding

Se mer info i artikkel Hvordan foresatte ser mottatte meldinger og sender meldinger
 

Info om barn

For å se detaljer om hvert enkelt barn . Da dukker et fanebaserttrykker du på barnets navn i venstremenyen
elevkort opp: , , , , , , , Info Foresatte Fravær Anmerkninger Karakterer Vurdering Grupper SFO/Fakturering og

. Meldinger (hvis aktivert)

I dette bildet kan du lese ditt barns elevkort med mulighet til å redigere telefonnummer og epost. I hvilken grad
foresatte skal redigere er det kommunen som bestemmer – men dette skal først og fremst gi den nyeste tilgjengelige
informasjonen fra foresatte.  

Fanen foresatt viser det vi kaller foresatt-kortet. Dette skal først og fremst være til for at du skal kontrollere om skolen
har riktig informasjon om dere som foresatte. Foresatt kan velge om det skal være avhuket for 'SMS hjem' på de
foresatte som ligger inne på barnet. 
 

Fravær



Under fanen kalt Fravær ligger elevens totale fravær (som er ført til nå). Dette anbefaler vi at skal være så ajourført
som mulig. Dersom du klikker på fraværet vil detaljer om fraværet dukke opp på undersiden (se nedenfor).

Fraværet er spesielt viktig for ungdomstrinnet hvor alt fraværet skal føres på det enkelte skoleår. Husk da muligheten
til å trekke fra inntil ti dager per skoleår. Dette må søkes om av foresatte etter gjeldende regler. 

Anmerkninger

Under fanen kalt Anmerkninger kan man følge de til enhver tid gitte anmerkninger som er gitt til ditt barn. Når du
klikker på linjen som viser anmerkningen vil det dukke opp detaljer om den nedenfor. 

Karakterer

Under fanen kalt Karakterer kan du følge de karakterene som er gitt eleven, og man kan velge mellom
terminkarakterer og vitnemål. Karakterene blir tilgjengelig på hjemmeweb etter en gitt dato hver termin satt av
kommunen.

Vurdering

Under fanen som er kalt Vurdering kan du følge vurdering uten karakterer som er gitt eleven i de ulike fagene. Her
kan du ved radioknappene skille mellom vurdering høst og vår. Når disse førtes, varierer litt fra skole til skole – så hør
med skolen om deres runtiner for vurdering uten karakter. Merk deg at du også har anledning til å finne frem



vurderinger som ble gitt de foregående skoleår.

Grupper

Under fanen kalt Grupper kan du se hvilke grupper ditt barn følger. Ofte er det klassetilhørigheten som er viktig og
hvem som er kontaktlærer og faglærer. Dette hjelper deg som foresatt til å holde oversikt over hvem som er ansvarlig
for ditt barn.

SFO / Fakturering

Under fanen kalt SFO/fakturering kan du holde oversikt over hvilket tilbud ditt barn står oppført på i det gjeldende
skoleåret.
Her kan du også søke om SFO-opphold.

Trykk på Meld på SFO og kom til registreringsbildet som vises nedenfor. Her velger du ønsket startdato og velger
ønsket tilbud. Spesifiser i Kommentarfeltet, men unngå å skrive inn sensitive data. Når du er klar til å sende inn
påmeldingen må du hake av for at du har samtykket i teksten som ligger i vedlagte dokument. 



Under radioknappen Fakturering kan du se hva som er blitt fakturert på barnet i inneværende skoleår. 

 

Samtykke

Her kan du se mer informasjon om de ulike samtykker (klikk på info-ikonet) på skolen, samt endre samtykke. 
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