Anbefaling: Foreldreinnsyn i Visma
InSchool
Teksten i dette dokumentet er hentet fra Vismas supportløsning

Introduksjon
I Visma InSchool kan foresatte få innsyn i flere av sidene til elever.
Begrepet foresatt og kontaktperson benyttes noe om hverandre i dokumentet, men betyr det
samme fra et systemperspektiv. Det er Visma som setter opp innstillingen for hva som skal
vises, og følgende undersider kan tilgjengeliggjøres:
• Personalia
• Orden og atferd
• Fravær
• Timeplan
• Elevsøknader
• Klasser og grupper
• Vurderinger
• Eksamen
• Kontaktopplysninger
• Historikk
• Læreplan
• Samtaler
I lys av vurderinger gjort av Visma og Vigo SMP (Sentralt mottaksprosjekt for innføring av Visma
InSchool) i samråd med personvernombud fra Rogaland, Viken og Innlandet har det blitt tydelig
at mange av disse skjermbildene kan inneholde mer informasjon enn det en foresatt faktisk har
behov for å se. Skoleeier må selv ta stilling til hva foresatte skal se, og dette dokumentet er
tenkt å avhjelpe i den beslutningen. For hvert av skjermbildene ligger det også noen punkter
om hva som er planlagte endringer for foresattes innsyn. Når disse endringene kommer er
enda ikke avklart.

Vismas anbefaling
Visma anbefaler at foresatte kun får innsyn i følgende deler av applikasjonen:
• Personalia
• Timeplan
• Klasser og grupper
• Kontaktopplysninger
• Læreplan
Det understrekes at dette kun er en vurdering fra Visma, og at skoleeier må gjøre en
selvstendig vurdering av hvilken informasjon foresatte har rett og behov for å se.
Skoleeier må herunder vurdere hvorvidt historikk skal tilgjengeliggjøres for foresatte, da dette
er et skjermbilde hvor man kan se hel- og halvårsvurderinger. Her har fylkene på løsningen i
dag gjort ulike vurderinger.
Visma anbefaler at man ikke gir foresatte innsyn i:
• Orden og atferd
• Fravær
• Elevsøknader

•
•
•

Vurderinger
Eksamen
Samtaler

Vurderinger per skjermbilde
Tilgang til Elev → Personalia
Personalia er i utgangspunktet greit å dele med foresatte med tanke på den informasjonen
som eksponeres. Her er det generell informasjon som det er rimelig å tro at den foresatte
allerede har tilgang til.
Verdt å merke seg
• Egendefinerte felt er tilgjengelig for foresatt. Disse feltene kan markeres på elever og
styres av et utvalg som skoleeier definerer. Det har eksempelvis vært benyttet for å
markere de elevene som er med i elevrådet, men her står skoleeier fritt til å definere det
de ønsker. Vær varsom om at disse feltene kan dukke opp i dette skjermbildet.
Følgende er planlagt:
• Disse dataene skal skjules for foresatte:
• Fødselsnummer
• VIS-ID
• Statsborgerskap og Nasjonalitet
• Elevstatus, Gjest, Voksen tilbud og deltidselev
• Egendefinerte felt

Tilgang til Elev → Orden og atferd
Oversikt over orden og atferd gir tilgang til karakterer for orden og atferd, samt oversikt over
registrerte anmerkninger. Det anbefales ikke å ha dette skjermbildet tilgjengelig for foresatte,
da dette er detaljinformasjon de ikke skal ha tilgang til ut fra et personvernhensyn.
Følgende er planlagt
• Fjerning av:
o Hele fanen for anmerkninger
o Registreringsdatoer i bildet for karakterer i orden og atferd

Tilgang til Elev → Fravær
Dette skjermbildet viser fravær for eleven. Det ligger detaljert fravær helt ned på enkelttimer.
Dette menypunktet anbefales ikke å deles med foresatte ut fra et personvernhensyn da det
inneholder for detaljert informasjon om årsak til fraværet.
Følgende er planlagt
• Fjerne detaljer og bare beholde oversikt per undervisningsgruppe
• Vurderinger gjøres angående hvor nøyaktig fraværet skal vises i prosenter
• Vurdere om det skal rundes av til nærmeste partallsprosent eller tilsvarende

Tilgang til Elev → Timeplan

Dette skjermbildet viser timeplanen til eleven. På timeplanstimene markeres det også
eventuelle fremtidige fravær, samt vurderingssituasjoner. Visma vurderer det slik at man kan
skru på denne funksjonaliteten, på tross av visning av fremtidig fravær og
vurderingssituasjoner.
Følgende er planlagt:
• Markering for vurderingssituasjoner skal ikke vises i skjermbildet for kontaktpersoner
• Markering for fremtidig fravær skal ikke vises i skjermbildet for kontaktpersoner

Tilgang til Elev → Mine søknader
I denne visningen får man innsyn i alle søknader en elev kan registrere. Denne anbefales
avskrudd, da denne visningen ut fra et personvernhensyn gir innsyn i for mange detaljer om
eleven. Denne vurderingen er gjort på tross av at foresatte har klagerett.
Følgende er planlagt:
• Fjerning av mulighet for å se søknader
• Man skal kunne se og opprette klager et annet sted

Tilgang til Elev → Klasser og grupper
Viser elevens tilhørighet til klasser og grupper. All eksponert informasjon er ok å dele med
foresatte.

Tilgang til Elev → Vurderinger
Gir tilgang til å se informasjon om vurderinger, inkludert underveisvurderinger. Denne siden
anbefales ikke å vises, da den inneholder underveisvurderinger som er vurdert til å være for
detaljert ut fra et personvernhensyn.
Følgende er planlagt:
• Fjerne gruppevisning
• Beholde listevisning og inkludere eksamenskarakter
• Fjerne mulighet til å trykke inn på undervisningsgrupper for å se underveisvurderinger

Tilgang til Elev → Eksamenspartier
Gir informasjon om publiserte eksamenspartier. Anbefales ikke siden foresatte ikke skal se
disse partiene.

Tilgang til Elev → Kontaktopplysninger
Skjermbildet viser hvem som er registrert som kontaktpersoner for eleven. Anbefales med i
visning for registrerte foresatte.
Følgende er planlagt:
• Fjerne “Søsken” fra skjermbildet

Tilgang til Elev → Historikk
Gir informasjon om fag, programområder og historikk for elev inkludert vurderinger. Her har
ikke Visma en generell anbefaling, men oppfordrer fylkene til å gjøre en vurdering på
egenhånd.
Følgende er planlagt:

•

Fjerne historikk, gitt at informasjon om standpunktkarakter kan hentes under
Vurderinger.

Tilgang til Elev → Læreplan
Gir tilgang til læreplan for de fagene eleven tar. Kan fint være med i visning for foresatte.

Tilgang til Elev → Samtaler
Gir tilgang til fag- og elevsamtaler mellom eleven og ansatte på skolen. Denne er ikke anbefalt
med i visning for foresatte da det åpner opp for at foresatt får mye detaljert informasjon ut fra
et personvernhensyn.
Følgende er planlagt:
• Styring av hvilke samtaler som er tilgjengelige slik at foresatt bare ser samtaler foresatte
er en deltaker i.

Grunnlag for vurdering:
Vurderingen ovenfor er gjort med bakgrunn i personopplysningsloven og forskrift til
opplæringslova. Det kan imidlertid foreligge andre hensyn og lovverk som ikke er tatt stilling til,
og det er derfor viktig at det gjøres en selvstendig vurdering av hver enkelt skoleeier.
Se særlig:
• Forskrift til opplæringslova, spesielt §20-4
• https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§20-4
• Personopplysningsloven
• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
• Datatilsynets tolkninger om skole, barn og unge
• https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/
• Tolkningsuttalelse: Foreldresrett til innsyn og klage på umyndige elevers karakterer
• https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/Foreldres-rett-til-innsynog-klage-pa-umyndige-elevers-karakterer/
• Om fritak/tilrettelegginger angående søknader
• Forskrift til opplæringslova, §3-20, §3-29
• https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/

