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Nytt skoleadministrativt 
system - Visma Flyt Skole



Bakgrunn:

For å kunne administrere og gjennomføre 
lovpålagt 10-årig grunnskoleopplæring, må Lillehammer 
kommune, som alle andre norske kommuner, benytte et 
skoleadministrativt system.

Fram mot skolestart høsten 2019 byttet Lillehammer kommune 
skoleadministrativt til Visma Flyt Skole, blant annet på grunn 
føringer i den nye personvernforordningen (GDPR) og nasjonale 
føringer.



Lovmessig grunnlag:

Lillehammer kommune er ved anskaffelse og bruk av IT-
systemer, styrt av følgende lovverk:

• Loven om offentlige anskaffelser

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

• Personvernforordning (GPDR)

Stortinget legger en del nasjonale føringer, blant annet gjennom 
«Digitaliseringstrategi for grunnopplæringen 2017–2021» og 
Datatilsynet stiller i tillegg en rekke krav.

I anskaffelsen av Visma Flyt Skole har Lillehammer kommune 
oppfylt alle disse kravene. 

Visma Flyt Skole brukes for øvrig av over 210 norske kommuner.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/framtid-fornyelse-og-digitalisering/id2568347/


Personvernerklæringer:

En personvernerklæring er en «kort og forståelig informasjon 
om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger.»

(Kilde: datatilsynet.no)

Aktuelle linker vedrørende personvern og sikkerhet:

• Lillehammer kommunes personvernerklæring finnes nederst 
på kommunens nettsider

• Vismas personvernerklæring: 
https://www.visma.no/personvernerklaring/

• Personvern på Feide: https://www.feide.no/personvern

• ID-porten og sikkerhet: http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-
informasjonskapsler

https://www.lillehammer.kommune.no/personvern.6127159-467280.html
https://www.visma.no/personvernerklaring/
https://www.feide.no/personvern
http://eid.difi.no/nb/sikkerhet-og-informasjonskapsler


Nytt skoleadministrativt system:

Hva betyr dette for meg?

(fra informasjonsskrivet distribuert ved skolestart)



• Trygghet i at personopplysninger om meg om mine barn lagres og 
behandles på en trygg, god og lovmessig måte

• Tryggere og bedre kommunikasjonsmetoder

Som foresatt kan du kommunisere med skolen via en app og få fullt innsyn via 
en foresattportal.

1. Foresatt-app: Min Skole
• Melde fravær

• Lese, skrive og svare på meldinger

2. Foresattportal: skole.visma.com/lillehammer
• Redigere dine kontaktopplysninger

• Lese, svare og sende meldinger til skolen og lærere

• Administrere samtykker til skolen (for eksempel til fotografering, bilkjøring og jod-
tabletter) 

• Administrere eventuelle SFO-plasser og faktureringsopplysninger

• Se fravær, anmerkninger og vurderinger (ungdomsskoler)
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