
Visma InSchool-opplæring for elever 
For kontaktlærere 

 

Kontaktlærer har ansvaret for at elevene for en innføring i Visma InSchool første dag de 

møter på skolen (etter startsamtalene) ved å gjennomgå følgende punkter sammen med 

elevene: 

1. Vise en introduksjonsfilm som er rettet mot elever (trykk her for å se filmen). 

2. Be elevene gå inn på  https://dalane-vgs.inschool.visma.no/, og velge «Logg inn med 

Feide». NB! Bruk alltid nettleseren Chrome når en skal logge på VIS. 

3. Be elevene logge inn med det brukernavnet og passordet de har opprettet til sin 

skolebruker, jf. sms de fikk før skolestart (samme brukernavn og passord som de 

bruker til It´s Learning m.m.). 

4. Be elevene sjekke at adresse, telefonnummer og e-post er riktig.  

5. Informer Sigrun Andersen eller Roar Edland-Hansen snarest dersom noen av elevenes 

kontaktopplysninger er feil og må rettes opp i. 

6. Be elevene sjekke at foresatte stemmer. 

7. Informere elevene om at foresatte også kan logge seg på Visma InSchool, og at de 

har tilgang til å se kontaktopplysninger, fravær, timeplan og læreplaner.  

8. Informere elevene om at tilgangen til foresatte automatisk skrus av når eleven fyller 

18 år, men at elevene kan velge å skru på igjen tilgangen dersom en ønsker det. Det 

gjør eleven i så fall selv i systemet.  

9. Informere elevene om at følgende søknader opprettes og sendes digitalt i Visma 

InSchool: 

• Fritak for vurdering eller opplæring i kroppsøving. 

• Fritak for vurdering eller opplæring i sidemål.  

• Fritak for tidligere beståtte fag. 

• Særskilt tilrettelegging på eksamen (f.eks. ekstra tid). 

10. Gjennomgå klassens timeplan i Visma InSchool. Informere elevene at de må sjekke 

timeplanen daglig, da den ikke nødvendigvis er lik hver uke.   

11. Informere elevene om at skoleadministrator Roar Edland-Hansen vil være til stede i 

elevresepsjonen i aulaen kl. 11:45 – 12:00 de to første ukene av skoleåret dersom de 

har spørsmål eller trenger veiledning i Visma InSchool. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vJBEy9r3-b4&feature=emb_logo
https://dalane-vgs.inschool.visma.no/

