
 

 

Informasjon om de ulike digitale plattformene som brukes i skolene i 

Indre Fosen  

 

Skolene i Indre Fosen har to digitale løsninger som skolene bruker i kommunikasjon med 

foresatte.  

Den ene er VISMA Flyt Skole og den andre er Zokrates.  

 

Visma Flyt er vår administrative program. Her finner 

dere alt av vurderinger, karakterer, fravær, 

anmerkninger og meldinger(SMS) mellom skole og 

hjem.  

Innlogging: https://skole.visma.com/indrefosen 

  

Foresatte logger her inn med ID-porten på samme måte 

som beskrevet nedenfor.  

 

 

 

 

 

Zokrates er vår nye læringsplattform som erstatter Fronter/It’s 

Learning. Her finner dere; ukeplan, timeplan, innleveringer og 

meldinger som blir sendt til dere som foresatte. 

Foresatteinnlogging: http://www.foresattportalen.no/fosen 

Elevinnlogging: https://fosenskole.sharepoint.com/sites/zokrates/   

https://skole.visma.com/indrefosen
http://www.foresattportalen.no/fosen
https://fosenskole.sharepoint.com/sites/zokrates/


 

 

Foresattportal Zokrates 

Her er innloggingsadresse til foresatteportalen til Zokrates. 

http://www.foresattportalen.no/fosen 
  
Her vil dere få oversikt over: 
 Timeplan 
 Ukeplan 
 Meldinger 
 Innleveringer  
 Kontaktinfo vi har av deg som foresatt 

 
Slik ser førstesiden ut.  

 Trykk «Logg inn»  

 

Figur 1Bildet viser førstesiden. Her står det at foresatte for elever som bruker Zokrates, kan logge inn via ID-porten (MinID, 
BankID mm). Her kan du se og endre opplysninger om deg selv og følge barnas skolearbeid. 

 

Velg den elektroniske ID pålogginga du vil bruke.  

 

Figur 2 viser de ulike innloggingsmåtene du kan benytte: MiID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, buypass 
ID i Mobil og Commfides. 

http://www.foresattportalen.no/fosen


 

 

 

 

Når du har kommet inn så vil du få opp en oversikt over dine barn. 

 Trykk på blåskrift for å komme videre inn til den enkelte 

 

Figur 3 viser hvordan portalen ser ut etter at du har logget inn. Her finner du en knapp for hvert av barna dine. 

Hver elev har en slik oversikt. 

På denne siden ligger meldinger som du har fått som foresatt og din egen kontaktinfo. Hvis 

kontaktinfo ikke stemmer så trykk på «Endre konktaktinfo» og legg inn rett informasjon.  



 

 

 

Figur 4 viser informasjonen om hvert barn: timeplan, ukeplan, innleveringer, meldinger og kontaktinformasjon. 

Her er et eksempel på en timeplan. 

 

Figur 5 viser eksempel på en timeplan med kolonner for hver dag. 

 

Her er slik en Ukeplan kan se ut: 



 

 

 

Figur 6 viser eksempel på en ukeplan med en kolonne for hvert fag. 

 

Under Innleveringer kan du følge med hvilke innleveringer som det jobbes med og 

vurderinger som har blitt gjort på en innleveringsoppgave.  

 

Figur 7 viser oversikt over elevens innleveringer. 


