ÅFJORD KOMMUNE
Åset skole

Min skole – app for foresatte
Skolene i Åfjord går i løpet av juni over fra SMS (digital
meldingsbok) til foresatt-app i Visma Flyt skole. I en
overgangsperiode fram til 30. juni vil begge løsningene
fungere.
Med Visma Min skole foresatt-app har følgende
hovedfunksjoner:




Sende og motta meldinger mellom foresatte og skole
Foresatte kan registrere fravær på egne barn
Foresatte kan få varsler fra skolen om fravær

Det vil komme flere funksjoner i app-en i senere versjoner.
App-en er klar og kan brukes av foresatte fra dags dato. Fram til 30. juni vil det også være
mulig å sende SMS (dagens løsning), men vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned app-en
så snart som mulig. Etter 30. juni vil SMS-løsningen avsluttes, og skolens ansatte vil ikke
kunne motta SMS som sendes til de gamle tlf. numrene.
Fra 11. juni går skolen over til å sende kun meldinger til foresatt-app. Foresatte som ikke har
lastet ned app-en, må logge på fullversjonen av Visma Flyt skole for å lese meldinga.
Fram til 30. juni vil det bli sendt ut varsel på epost om meldingene.

Forutsetninger for å bruke appen
 Du må laste ned app-en fra Google Play (android) eller App Store (Iphone).
Visma Min Skole – foresatt.
 Den første gangen du logger inn i app-en, må du logge på med ID-porten (Bank-ID/MinID) og
opprette en pin-kode.
Foresatte som ikke har smarttelefon
SMS-løsningen avvikles 30. juni 2019. Foresatte som ikke har smarttelefon, og dermed ikke
kan ta i bruk app-en, kan logge inn på fullversjonen av Visma Flyt skole
(https://skole.visma.com/afjord), og sende meldinger til skolen derfra.

Åset skole
7170 ÅFJORD

Tlf. 72 53 24 20

e-post: aset.skole@afjord.kommune.no

ÅFJORD KOMMUNE
Åset skole

Slik bruker du app-en











Når du har logget inn i app-en, velger du hvilket barn det gjelder (dersom du har flere barn
som går på skole i Åfjord kommune).
Deretter velger du om du skal lese eller sende melding, eller om du vil melde et fravær.
Dersom du vil sende melding til skolen, får du mulighet til å velge en eller flere mottakere
fra en liste i app-en, der du også ser hvilken rolle de har i forhold til barnet ditt. Hvem du
kan sende melding til, vil være avhengig av oppsettet som er gjort på skolen. Det kan for
eksempel være disse:
Kontaktlærer
Klassegruppeansvarlige
Faglærer
SFO-Personale (bruk denne for meldinger til SFO).
Når du melder fravær, blir dette registrert rett inn i det skoleadministrative systemet, og blir
synlig for både SFO-ansatte og elevens lærere.
Benytt fraværsfunksjonen - og ikke meldingsfunksjonen - til å melde fravær. Du kan melde
fravær fram til skoledagens slutt for det aktuelle trinnet.
Som foresatt kan du endre på dine egne varslingsinnstillinger, innenfor de mulighetene som
den enkelte skole har lagt til rette for. Da må du logge inn i fullversjonen av Visma Flyt Skole
( https://skole.visma.com/afjord) , og deretter velge Varslingsinnstillinger på forsiden.
Alle meldinger som blir sendt mellom foresatte og skolen i app-en, vil bli lagt på elevens
meldingsfane i Visma Flyt Skole, og arkiveres som digital meldingsbok ved slutten av
skoleåret.
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