
 
 

 
 
Er ditt foreldreansvar registrert i Folkeregisteret?  
 
Digitale forsendelser fra skolen sendes til de som er registrert med 
foreldreansvar i folkeregisteret  
 
Alle foresatte med foreldreansvar for en elev under 18 år ved en videregående skole 
i Rogaland får tilgang til det skoleadministrative systemet VIS. Sjekk om du har 
tilgang til VIS. Informasjon om pålogging finner du på https://www.rogfk.no/vare-
tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/visma-inschool/ eller skolens egen 
hjemmeside. Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. 
 
Dette får foresatte med foreldreansvar tilgang til i VIS 
Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til dette i VIS: 

• Egne kontaktopplysninger 
• Timeplan 
• Historikk 

(oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om 
eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen) 

• Klasser og grupper 

Digitale forsendelser (som varselbrev, vedtak og annen informasjon) sendes fra VIS, 
og det er kun foresatte som er registrert i Folkeregisteret med foreldreansvar som 
automatisk får dette tilsendt.  

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med 
foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes 
fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Foresatte kan selv legge til eller endre e-
postadresse og telefonnummer i VIS. Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger 
er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen.  

Det er foreløpig ikke VIS-app tilgjengelig for foresatte. 
 
Får du ikke tilgang til VIS?  
Det kan være at du ikke er registrert med foreldreansvar hos Skatteetaten. For å 
sjekke det ut kan du logge inn på Min side på https://www.skatteetaten.no/person/ , 
så:  

1. Scroll nederst på siden og trykk Se og endre mine opplysninger i 
Folkeregisteret: 

 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/visma-inschool/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/visma-inschool/
https://www.skatteetaten.no/person/


 
 
 

2. I venstre marg under Tjenester og Innsyn, trykk på Jeg vil se mine 
opplysninger:  
 

 
 

 
3.  Åpne opp nedtrekksvinduet Familie:  

 
 

4. Under Barn skal man kunne se flere opplysninger om barn man har 
foreldreansvar for – det er et nytt nedtrekksvindu her. Barn man ikke har 
foreldreansvar for, får man bare se navn og fødselsdato på. Forskjellen er 
beskrevet bak spørsmålstegnet:  
 

 
 

5. For å få tilgang til VIS må du å fylle ut skjema om foreldreansvar og det 
finner du her: avtale-om-foreldreansvar.pdf (regjeringen.no) 
 
 

6. For mer informasjon se følgende link 
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/folkeregisterhand
boken/folkeregisterhandboken/familie/ID-14.6/ID-14.6.3/ 

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med:  
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fcontentassets%2Fcc5687209cb94a2f916dc0157b14ceaa%2Favtale-om-foreldreansvar.pdf&data=05%7C01%7C%7C2eb1b7487fe846fa788308dabe4a2c1b%7C026cbe1f01c44698a5662fc43ebec731%7C0%7C0%7C638031523019284166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hzqv3yBlreXUVHdTTDWE5B7eZaZeAiAwA392cmbfqMk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skatteetaten.no%2Frettskilder%2Ftype%2Fhandboker%2Ffolkeregisterhandboken%2Ffolkeregisterhandboken%2Ffamilie%2FID-14.6%2FID-14.6.3%2F&data=05%7C01%7C%7C541c62aefc7a459a3b9108dad43cea25%7C026cbe1f01c44698a5662fc43ebec731%7C0%7C0%7C638055655617431990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ATSdSHmvs%2Fe2CdjVcUrB8II9ZhLQnFm0nQ9CYdvAPGk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skatteetaten.no%2Frettskilder%2Ftype%2Fhandboker%2Ffolkeregisterhandboken%2Ffolkeregisterhandboken%2Ffamilie%2FID-14.6%2FID-14.6.3%2F&data=05%7C01%7C%7C541c62aefc7a459a3b9108dad43cea25%7C026cbe1f01c44698a5662fc43ebec731%7C0%7C0%7C638055655617431990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ATSdSHmvs%2Fe2CdjVcUrB8II9ZhLQnFm0nQ9CYdvAPGk%3D&reserved=0

