
Informasjon til foresatte om at Herøy skole tar i bruk digital 

meldingsbok høsten 2020. 

Herøy kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.  

Appen Min skole – foresatt brukes som 1. valg ved kontakt med skolen. Alle meldinger som 
sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens 
meldingsfane i Visma Flyt Skole.  

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og 
karakterer blir lagt inn her. Flere bruksområder vil legges til etter hvert. SMS meldinger vil 
utfases når app er tatt i bruk.  

NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-
appen.- da tar du direkte kontakt med kontaktlærer/rektor.  

Alle foresatte med foreldreansvar kan laste ned appen, «Min skole- foresatt» fra VISMA. Den 
lastes ned og installeres som en helt vanlig app fra Google Play-butikken for Android brukere 
og fra App Store for IOS brukere.  

- Dere må først aktivere nettløsningen (webversjon) før dere laster ned 

Min skole.   

Aktivere webversjon av Visma Flyt skole:  

- Gå til din nettleser  (bruk Chrome som nettleser)  

- Skriv inn: https://skole.visma.com/Heroy-no   
- Velg «Logg inn med ID-porten» 

- Velg den innloggingsmåten som passer best for deg og følg instruksjonene der: 

-  

Foresatte som også er ansatte i grunnskolen kan velge å logge seg inn via Feide og de velger 

her om de vil fortsette som ansatt eller foresatt. 

- Om du får et valg så hak av for «Foresatt» før du trykker på FORTSETT 

https://skole.visma.com/Heroy-no


 
 

 

- Du vil nå komme inn til forsiden og her ligger de ulike mulighetene i webversjoen av VFS 

o Sende og mottak meldinger  

o Du må samtykke på «generelt samtykke» . Det vil si at du samtykker til at skolen 

kan sende deg spørsmål om ulike samtykker via Visma Flyt Skole når disse settes 

opp. 

o Under varslingsinnstillinger setter du opp hvordan du ønsker å bli varslet om ny 

informasjon. Du kan velge epost og melding på app, bare epost eller bare via 

melding på app  - merk her at intern melding kun går på epost ( dette for at skolen 

skal kunne legge ved vedlegg i eposten)  

o Under rediger kan du endre dine kontaktopplysninger( se egen veiledning) 

o I feltet «Nye meldinger» finner du uleste meldinge 

o Søknader til SFO og på permisjon vil kommet etter hvert 

 

Mer informasjon finner du på kommunes hjemmeside. 

 

Så kan du laste ned app:  

Laste ned og logge på app «Min skole- foresatte fra Visma: 

• Lastes ned fra Appstore eller Google play.  

• For at "Min skole"-appen skal fungere så må mobiltelefonen ha minimum IOS 11.0(Appel) eller 

Android 6.0 Marsmallow 

• Første gang du logger inn må du identifisere deg med ID-porten 

• Du velger Heroy-no kommune 

• Lag egen pinkode som må brukes for å åpne app’en 

I app'en vil du kunne sende meldinger til skolen og motta meldinger og varsler fra 

skolen.  Meldingsboka erstattes av denne app'en 

 

Mer informasjon og bruksanvisninger for webversjon og app finner du under dokumenter når du 

har logget deg inn i webversjonen. Her vil du også finne en link til Herøy skole på kommunenes 

hjemmeside.  Skolens administrasjon kan eventuelt gi veiledning. 



 

 

 

Du endrer dine telefonnummer og epost slik:  

- Det er disse telefonnumrene og epostadresse skolen vil bruke for å kontakte dere, så dere 

som foresatte må sørge for at skolen til en hver tid har riktige opplysninger. Adresser og 

informasjon om foreldreansvar hentes direkte fra folkeregisteret.  

 

- Du må være innlogget i webversjonen( informasjon om innlogging lenger opp)  

- Nederst på siden finner du kappen «Rediger» - trykk på den 

 

 

- Feltene for epost, telefon mobil, telefon arbeid og telefon hjem er nå redigerbare 

- Endre /fyll inn det som skal endres/mangler 

- Trykk LAGRE 

 



 

 

 

Hvordan du ( foresatte) vil motta varsler setter du opp slik:  

- Du må være innlogget i webversjonen( informasjon om innlogging lenger opp)  

- Nederst på siden finner du kappen «Varslingsinnstillinger» - trykk på den 

 

 

 

 


