Veiledning til foresatte om hvordan søke eller endre SFO-plass i Hemsedal
kommune.
Alle barn som ønsker plass ved skolens SFO kommende skoleår må søke innen 1. mars. Dette gjelder
både de som allerede går på SFO og nye barn. All søknad til SFO gjøres via Visma Flyt Skole.
Som foresatt logger du deg på Visma Flyt Skole med ID-porten.
Linken og denne veiledningen ligger på kommunens og skolens hjemmesider.
Linken er http://skole.visma.com/hemsedal



Klikk på ID-porten.
Logg på med MinID eller slik du logger på nettbanken din.

Når du har logget på kommer du til skolens side med alle barna du har som elever ved skolen. Har du
elever ved flere skoler kan du velge skole i venstremenyen.

Hvordan søke om SFO-plass for barn som ikke allerede går på SFO:
Doffen Duck er en testelev som går i 3a ved Geilo barne- og ungdomsskole. Han skal starte på SFO til
høsten.
 For å søke plass til Doffen Duck på SFO neste skoleår klikker du på «SFO»



Klikk så på «Nytt opphold» som vist på utklippet under.



Videre må du legge inn startdato for SFO. Startdatoen ved SFO for skoleåret 2019/2020 er
19.8.2019.



Så velger du SFO-opphold. I Hemsedal kommune kan du velge mellom antall dager.
(ikke fridag i Hemsedal)

Etter valgt plass kommer dette vinduet opp:

Ved søknad om mindre enn 5 dager må feltet «Kommentarer fra foresatte» fylles ut.
 Hvilke dager dere ønsker SFO-plass må komme tydelig fram.
 Likeledes må det stå om dere vil ha morgen og/eller ettermiddag.
 Når ønsket informasjon er fylt inn sender du søknaden ved å klikke på «Send» nederst i høyre
hjørnet.

Nå får du automatisk en SMS og en e-post fra skolen med bekreftelse på at søknaden er mottatt og
ligger klar til behandling. Mottar du ikke denne varslingen er det fordi mobiltelefon nummeret ditt
og/eller e-post adressa di ikke er lagt inn i VFS. Det kan du gjøre selv fra skolens side i VFS under
navnet ditt, eller du tar kontakt med skolen så hjelper vi deg med det.
Du kan ikke endre søknaden før den er behandlet og oppholdet startet. Ta direkte kontakt med Liv
Birgit Borge, tlf. 3140 8905 om det er behov for det.
Når søknaden er behandlet får du beskjed på SMS og på e-post.

Hvordan søke om endring av SFO-plass eller si opp plassen iløpet av skoleåret:


Klikk på «SFO»

Følgende vindu kommer opp. Her har du tre (3) valgmuligheter.
 Klikk på «Endre aktivt opphold» for å endre dager.

Endre til antall dager og klikk på «Send».
(se søknad om plass for mer detaljer)



Klikk på «Endre sluttdato» for å si opp plassen i løpet av skoleåret.

Sett ønsket sluttdato og klikk på «Send»

I begge tilfeller får du en bekreftelse på SMS og e-post om at søknaden om endring eller oppsigelse er
mottatt. Du vil få svar på SMS og på e-post når søknaden er behandlet.
Den som søker om SFO-plass blir satt som betaler. Ved ønske om endring av dette eller en fordeling
mellom foresatte så ta direkte kontakt med skolen. Se Hemsedal kommunes vedtekter for SFO for mer
informasjon. Vedtektene finner dere på kommunens hjemmesider og i VFS.
Har dere spørsmål omkring søknadsprosessen så ta kontakt med skolen.
Hilsen

Liv Birgit Borge
Kommuneadmin Visma Flyt Skole
Tlf 3140 8905
e-mail: liv.birgit.borge@hemsedal.kommune.no

