Veiledning til foresatte om hvordan søke eller endre SFO-plass i Sel 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/sel



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:

Klikk på «SFO» for eleven du vil søke for, elever som ikke går i 1.-4. trinn inneværende år vil
ikke ha denne knappen.

Klikk så på «Søk SFO» som vist under.

Videre må du legge inn startdato for SFO. Startdatoen ved SFO for skoleåret 2019/2020 er
mandag 19.08.19.

Så velger du SFO-opphold. Regn ut fra antall timer morgen/kveld hvilket opphold du skal ha.
For opphold over 15 timer vil dere kun få opp valg for skolen eleven går på.

Etter valg av plass kommer dette vinduet opp:

I kommentarfeltet må dere oppgi hvilke ukedager samt evt. morgen/kveld eleven skal delta
på SFO. Dersom dere ønsker en annen sluttdato enn skoleårets slutt kan dere oppgi det her,
samt annen relevant informasjon dere ønsker at skolen trenger.
Husk å lese gjennom vedtektene for SFO, og huk av krysspunktet for at dere samtykker med
disse.
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 skolen om det er behov for det.
Når søknaden er behandlet får du beskjed på SMS og på e-post.

Søke om SFO-plass neste skoleår for barn som allerede går på SFO:

Klikk på «SFO» for eleven du vil søke for:

Følgende vindu kommer opp. Her har du tre (3) valgmuligheter.
Klikk på «Søk SFO» for å søke om plass kommende skoleår.

Du søker deretter på samme måte som beskrevet for nye søkere over.
Legg merke til at du ikke kan søke om overlappende opphold.

Hvordan søke om endring av SFO-plass i løpet av skoleåret:
Klikk på «SFO»:

Følgende vindu kommer opp. Her har du tre (3) valgmuligheter.
Klikk på «Endre aktivt opphold» for å endre mellom kortidsplass og full plass.

Velg startdato for endret opphold, velg ny type opphold og legg inn i kommentarfeltet
melding om hvilke dager du ønsker endring for. Huk av for samtykke til vedtektene og trykk
«Send».

Hvordan si opp SFO-plassen i løpet av skoleåret:
Klikk på «SFO»:

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

Velg sluttdato, legg inn evt. kommentar, huk av for samtykke til vedtektene, og send inn.

