Informasjon til heimen – oppfordring til å ta i bruk appen «Min skole» og oppdatere sine
kontaktopplysninger
Fagsystemet Visma Flyt Skole ble tatt i bruk i november 2018. Her finnes mulighet for foresatte å
logge seg dirkete inn i web-versjon og å ta i bruk en app-versjon med noe mindre muligheter.
Vi har registrert av veldig mange har tatt i bruk både app og web-versjonen, men det er fortsatt
mange som ikke har tatt den i bruk eller mangler telefonnummer og epostadresse. Derfor nås ikke
alle når skolen sender ut felles meldinger og epost.
Hoveddelen av kommunikasjon mellom hjem og skole skal foregå digitalt.
-

Når vi ikke når alle vil noen gå glipp av viktig informasjon
App erstatter meldingsboka i papir
Mobilnummer er særdeles viktig ved ekstraordinære hendelser der det er viktig å nå mange
foresatte samtidig

Dette brevet sendes derfor ut til foresatte til samtlige elever på 1. til 9. trinn pluss neste skoleårs 1.
klassinger som en oppfordring til å ta i bruk app/web og samtidig oppdatere sine telefonnummer og
epostadresser. De som allerede har dette i orden trenger ikke å gjøre noe.
Dere setter opp hvordan dere vil få varslene fra skolen gjennom varslingsinnstillinger




1: via app og epost
2: bare app
3: bare epost

Web- versjonen:
Link til pålogging: https://skole.visma.com/Rana - innlogging via IDporten.
Her får du som foresatt mulighet til å:


Sjekke og eventuelt endre/legge inn mobilnummer og epostadresser



Se ditt barns fravær



Se ditt barns anmerkninger



Se ditt barns karakterer



Kontaktinfo til skolen



Sende og se svar på søknader til: ( søknader kan IKKE sendes fra app)
o

SFO

o

Elevpermisjon



Meldingsmodul - send melding direkte til kontaktlærer og skolen



Se logg over meldinger



Svare på og endre samtykker

App:
«Min skole» kan lastes ned fra appstore eller google play. Dere logger inn med min ID og velger Rana
kommune (kun første gang). Lag din egen pinkode som du bruker hver gang du logger deg inn.
Her vil dere få mulighet for å:





Sende meldinger om ditt barns fravær til skolen og/eller direkte til lærer – HUSK Å IKKE
SKRIVE INN SENSITIVE OPPLYSNINGER HER
Sende andre meldinger til skolen og/eller til lærer- HUSK Å IKKE SKRIVE INN SENSITIVE
OPPLYSNINGER HER
Dere vil motta meldinger som lærer og/eller skolen sender til deg som foresatt.
Svare på utsendte skjema/spørsmål fra skolen

Meldingene blir lagret i systemet og kan senere overføres til arkivet. Meldingsboka erstattes av
denne app’en.
Mer informasjon finner du her.
https://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/skole_sfo/ranaskolen/Sider/Nyttfagsystem.aspx
-

Temahefte foresatte med video

Elevpålogging i Visma Flyt skole:
- elevpålogging er aktivert for ungdomstrinn og elevene kan logge seg på
https://skole.visma.com/rana/ - velg elev via Feide. Her finner elevene sitt fravær og anmerkninger.
De vil også finne sine karakterer når de er publisert.

Om det er noe du lurer på kan du ta kontakt med kommunens systemansvarlige for Visma Flyt
skole: britt.haugen@rana.kommune.no eller Rune.b@rana.kommune.no så svarer vi så snart vi kan.

Hilsen
Systemansvarlig Visma Flyt Skole
Rune Botten
Britt Haugen

