
 

 

 

 

HJEMMEWEB 

Visma Flyt Skole er det nye skoleadministrative 

systemet  i Østre Toten. I dette systemet så er 

Hjemmeweb en portal for foresatte i Østre Toten 

hvor foresatte kan logge seg inn og se sine barns 

profiler.  

Hva kan du se om ditt/dine barn i 
VFS?  

 Karakterer  

 Fravær og anmerkninger  

 Timeplan  

 Alle søknader, brev, dokumenter og 
meldinger.  

 SFO informasjon om fakturering og 
tilstedeværelse  

 Informasjon om alle foresatte knyttet til 
mine barn  

 Informasjon om grupper og lærere   

 Lenker til viktig informasjon som skolen 
ønsker å dele med hjemmet  

 

Hva kan du gjøre i VFS?  

I tillegg til alt du kan lese om ditt/dine barn 

slik det er beskrevet i listen over, så kan du 

også:  

 Søke permisjon for ditt/dine barn  

 Søke SFO-plass eller endre i eksisteren-

de SFO-tilbud  

 Lese og oppdatere egen kontaktinfor-

masjon  

 Registrere samtykker for ditt/dine barn  

Andre digitale 

læringsressurser 

Alle ressursene startes gjennom  å logge seg på 

Skolon, og deretter klikke på ønsket lenke. 

Creaza 

Her kan du lage tankekart, 

presentasjoner og jobbe med 

videoredigering. Passer alle 

trinn. 

 

Salaby 

Her finner man øvelser og 

spill for alle fag.  Passer for 1. 

til 7. trinn. 

 

Ordnett 

Ordbøker som passer for hele 

skoleløpet.  Passer for alle 

trinn. 

 Slik logger du på Hjemmeweb: 

Gå til https://skole.visma.com/ostre-toten 

 

 

 

 

Innlogging til VFS skjer via ID-porten.  I inn-

loggingsbildet velger dere fanen som heter 

ID-porten. 

Velg deretter den autentiseringsmetoden 

som passer deg best og følg anvisningene 

du får underveis. 

Eller bruk QR-koden 

for direktelenke til 

påloggingsiden. 

 

TRANSPONDER 

Skolene i Østre Toten har tatt i bruk kommuni-
kasjonssystemet Transponder. Foresatte vil 
motta SMS fra skolen med beskjeder og på-
minnelser.  

Om dere vil sende SMS til kontaktlæreren kan 
dere sende SMS til tlf. 59 44 01 10 for elever i 
barneskolen eller SMS til tlf. 59 44 00 11 for 
elever i ungdomsskolen.  

Start meldingen med navnet på barnet det 
gjelder.  

Det er også mulig å laste ned Transponders 
app Transponder SMS fra Appstore og  
GooglePlay for mer funksjonalitet. Dette er 
helt valgfritt.  

 

SKOOLER 

Skooler er vårt nye LMS og er integrert 

med Office 365. I Skooler får elever ut-

delt oppgaver, får tilbakemeldinger, 

framovermeldinger og vurderinger. 

Skooler omfatter også teknologiske løsninger for 

foresatte og gir oversikt og mulighet for oppfølging 

av eleven. 

For å logge på Skoolers foresattportal, gå til  

https://otkskoleforesatt.azurewebsites.net/ 

Logg inn med ID-porten og følg anvisningene.  

 

Skooler har også foresattapp som kan lastes ned 

fra Appstore og GooglePlay. 



  

 

 

Skolene i Østre Toten 
 

Informasjon til elever og 

foresatte om digitale 

tjenester. 
 

- 2019-2020 - 

Alle elever og ansatte i grunnskolen i Østre 

Toten kommune har egen Feidekonto. 

FEIDE 

Se etter Feides nøkkelhullsym-

bol eller teksten Logg på med 

Feide for å logge på en Feide-

tjeneste.  Skolen må abonnere 

på tjenesten for å benytte den. 

Feide er den nasjonale løsningen for sikker 

innlogging og datadeling i utdanning og 

forskning.   

Med Feide får brukere trygg og riktig tilgang 

til en rekke digitale tjenester med ett bru-

kernavn og passord.   

 

SKOLON 

Skolon er skolenes portal til 

digitale læringsverktøy.  Her 

finner elever og ansatte direkte-

lenker til alle  ressurser på nett 

som benyttes i skolene, både 

betalte og gratis ressurser.  

  

Slik logger du på Skolon: 

Gå til http://www.skolon.no,  klikk på 

Logg inn og velg Logg inn med Feide. 

Eller bruk QR-koden 

for direktelenke til 

Feidepålogging. 

 

OFFICE 365 

Østre Toten kommune tilbyr nå Microsoft Office 

365 for alle elever og ansatte i grunnskolen.  

O365 brukes i onlineversjoner på skolen, men alle 

elever og ansatte kan i tillegg laste ned desktop-

versjoner av programmene i Office 365 til bruk på 

privat PC/ MAC/ Nettbrett og telefon så lenge de 

er elever eller ansatte i Østre Toten kommune.   

O365 inkluderer også 1 TB lagring i OneDrive som 

er Microsofts løsning for skylagring . 

 

Programmene i O365 

Outlook for kommunikasjon. 

Word for tekstbehandling. 

OneDrive for lagring og  

filbehandling. 

Excel for regneark. 

PowerPoint for presentasjoner. 

OneNote for notater og organise-

ring av fagstoff. 

Teams for samarbeid. 

Sway for presentasjoner. 

Forms for tester og skjemaer. 


