
Visma InSchool – brukerveiledning for elever 
 

 

 

Hva skal du bruke Visma InSchool til? 

Se timeplan 

Holde oversikt over eget fravær 

Melde om fremtidig fravær 

Dokumentere fravær 

Oversikt over anmerkninger 

Oversikt over standpunkt- og eksamenskarakterer 

Sende inn søknader 



Innlogging 

 

Finn VIS via skolens hjemmeside, og logg deg inn med den vanlige Feide-brukeren din. Foresatte logger inn med ID-porten. 

Lenke: https://sjovegan-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/ 

 

  

  

https://sjovegan-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp


Timeplan 

 

• Øverst på Startside ligger timeplanen din. Her kan du trykke deg inn på alle timene du skal ha, og se rom og lærer for alle timene 

gjennom året. 

• Du kan bla deg frem og tilbake i året med pilene, eler velge hvilken som helst uke. Merk deg at ukene kanskje er ulike, så pass på at du 

møter der du skal.  

 



Kommunikasjon i VIS 

• Sjekk Systemmeldinger hver dag.  

• Her vil det komme viktig informasjon om blant annet: 

• Hvis du nærmer deg fraværsgrensa 

• Hvis du står i fare for å ikke få vurderingsgrunnlag 

• Endringer i timeplanen (rom/tidspunkt) 

• Om du er planlagt i et møte, samt tid og sted 

 

  



Få detaljert oversikt over fraværet ditt 

• Trykk på Fravær i hovedmenyen. 

• Her kan du både se fraværet i hvert av fagene dine, det totale fraværet ditt, og det fremtidige fraværet ditt. 

• Under Udokumentert fravær skoleår finner du prosenten som teller på 10%-grensen.  

 



Melde fra om fremtidig fravær 

• Trykk Fravær i hovedmenyen. Trykk på fanen Fremtidig fravær, og trykk på Opprett fremtidig fravær. 

• Sett inn hvilket tidspunkt du blir borte.  

 

 

 

 

 



Dokumentere eget fravær 

• Dette gjør du ved å klikke på elevens profil eller klikke på Mine søknader, velg fanen Egenmelding, og klikk på Opprett egenmelding. 

• Det kan søkes for flere timer eller dager av gangen, også for ikke-påfølgende dager eller timer. 

 

 

 

 

 



Her kan du markere hvilke dager/timer du vil sende egenmelding for ved å huke av i rutene lengst til høyre. 

 

  



I neste vindu kan man skrive forklaring på hvorfor man var fraværende. Her kan man også laste opp en fil, om man har vedlegg på 

dokumentasjon for fravær. 

 

 

  



Søknader 

• Under Mine søknader kan du søke om ulike ting du har rett på. 

• Dette kan være fritak fra sidemål, ekstra tid på eksamen eller andre ting. 

• Hvis du har rett på dette, vil rådgiver eller de aktuelle lærerne snakke med deg om dette. 

 

 

 



Last ned mobilappen 

• Appen gir en fin oversikt over timeplanen din. 

• Flere funksjoner kommer etter hvert. 
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