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Visma Flyt Sikker Sak 



Arbeidsprosesser i Sikker Sak 
1. Samhandling med PPT ● Observasjon/kartlegging

● Digitalt samtykke til henvisning
● Henvisning
● Korrespondanse
● Sakkyndig vurdering
● Vedtak om spesialundervisning
● IOP
● Evaluering



Arbeidsprosesser i Sikker Sak 
1. Samhandling med PPT
2. Samhandling med barnevern

● Observasjoner (notat)
● Innhenting av opplysninger fra 

barneverntjenesten (inn)
● Opplysninger til 

barneverntjenesten (ut) 
● Bekymringsmelding til 

barneverntjenesten (ut)



Arbeidsprosesser i Sikker Sak 
1. Samhandling med PPT
2. Samhandling med barnevern
3. Dokumentasjonsplikt

● Nasjonal faglig retningslinje
○ Opplæringsloven § 15-3
○ Barnehageloven § 22
○ Være oppmerksom på forhold til gir 

grunnlag for bekymring
○ Identifisere barn i risikosituasjoner 

som krever tiltak fra andre enn 
barneverntjenesten

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge/fra-kunnskap-til-handling-hos-ansatte-som-arbeider-med-barn-og-unge#ansatte-som-arbeider-med-barn-og-unge-bor-vaere-oppmerksomme-pa-tegn-og-signaler-som-gir-grunn-til-bekymring-for-barn-eller-unge-og-dokumentere-disse


Arbeidsprosesser i Sikker Sak 
1. Samhandling med PPT
2. Samhandling med barnevern
3. Dokumentasjonsplikt
4. Sensitive/fortrolige  

dokumenter

● Helseopplysninger (inn/ut) 
● Korrespondanse med politi
● Etc



Arbeidsprosesser i Sikker Sak 
1. Samhandling med PPT
2. Samhandling med barnevern
3. Dokumentasjonsplikt
4. Sensitive/fortrolige  dokumenter
5. § 9A saker 

● Varsler
● Observasjoner
● Møtereferat
● Korrespondanse
● Undersøkelse
● Aktivitetsplan
● Evaluering
● Andre forhold 



Arbeidsprosesser i Sikker Sak 
1. Samhandling med PPT
2. Samhandling med barnevern
3. Dokumentasjonsplikt
4. Sensitive/fortrolige  dokumenter
5. § 9A saker 
6. Systemsaker

● Forebyggende arbeid
● Arbeid med psykososialt miljø
● Prosjektarbeid 



Mine saker, oppgaver og frister
 



Dokument i saken



Benytt tekstmaler m/flettefelt



“Skrivemodus”



Skoleleder



Hovedpersonkort



Kodeverk i Sikker Sak
Lorem ipsum dolor sit amet, velit 
orci, duis vel justo eu sit, etiam 
posuere eu convallis sit. Aenean 
pellentesque nostra in vel feugiat. 
Auctor dis dolor massa scelerisque 
ipsum, ornare vitae. Maecenas 
elementum ligula vitae venenatis 
vestibulum a. Molestie tortor tortor 
adipiscing ut, lobortis justo augue



Eksempel henvisning digital postgang













Post, f. eks. sakkyndig vurdering



Forhåndsvises før godkjenning



Arkiveres i egen arkivkjerne
● All saksbehandlingsfunksjonalitet ligger i 

fagsystemet

● Fagsystemet integreres inn mot Noark5 indre 
kjerne

● Visma Flyt arkiv (sky-versjonen) innehar 
funksjonene spesifisert i Noark5 indre kjerne, og 
har vært endelig godkjent av Arkivverket siden 
2012 (første godkjente løsning)

● En forutsetning er at fagsystemet er “fullstendig 
dokumentbærende”, dvs. både inngående og 
utgående dokumenter registreres og behandles i 
fagsystemet (trenger ikke sak-/arkivsystem som 
supplement)



Last ned e-bok om Sikker Sak nå:
https://www.visma.no/samhandling/saksbehandlingssystem/skole/#ebok

https://www.visma.no/samhandling/saksbehandlingssystem/skole/#ebok


“

”

Nytt webinar om Sikker Sak 
13. mai kl 11.00

Send mail til Ellen for info: ems@visma.com

mailto:ems@visma.com


Visma InSchool, NKUL Webinar 2020

Mer tid til det som gjelder
- elevenes læring!

Inger Marie Kopperud, produkt- og markedsdirektør



Visma InSchool - møter mange behov 

Elev admin Optimalisert
timeplan Vikarhåndtering Fravær

Rapporter og 
statistikk

Arkiv

Kommunikasjon

             Elever                 Foresatte                Lærere             Skoleadmin              Skoleeier               

VitnemålAnsatt admin Vurderinger Eksamen Dokumentasjon



Administrasjon og dokumentasjon av 
elevenes læring



Inntak

Fagvalg

Klasser og 
grupper

Timeplan 
(IOP, om nødvendig)

Transport

Skolens årshjul

Monitorere elevstatus: 
fravær & anmerkninger

Vurdering & læring 

Vitnemål

Vikarhåndtering

Eksamen

Peter Elev i 
InSchool

Undervisning Planlegging













Innebygget arkiv - stille, usynlig & automatisk

InSchool er utformet for å støtte og dokumentere arbeidsprosessene 
knyttet til elevens opplæring 

● Alle informasjonselementer i arbeidsprosessene blir lagret i henhold til 

generelle arkivprinsipper

● Brukere av løsningen bruker ikke tid på arkivering



Visma InSchool
Mer tid til det som gjelder

Følg oss på 
Facebook



Takk for oppmerksomheten
For oppfølging og spørsmål, ta kontakt på mail:

ems@visma.com


