
Visma Flyt skole – SFO – Rettleiing om søknad om redusert betaling 

for SFO-plass – for foresatte 

Foreldreportalen: https://skole.visma.com/seljord 

 

Fullstendig rekkefølge for redusert betaling: 

 

1. Foresatte sender søknad om redusert betaling og kan da laste opp dokumentasjon 

2. Skolen behandler søknad om redusert betaling når all dokumentasjon er sendt inn 

3. Skolen registrerer på eleven hustandens inntekt og start/sluttdato på søknaden 

4. Vedtaksbrev med blant annet inntekt og ny oppholdspris (gammel pris minus moderasjon 

for red. betaling) genereres 

5. Systemet vil så automatisk regne ut fratrekk basert på det oppsettet som er gjort for 

redusert betaling i VFS, samt vise moderasjonen på elevs fakturagrunnlag i de månedene 

moderasjonen skal gjelde for 
 
Søke om redusert betaling: 

 

Foresatte logger seg inn i Hjemmeweb med MinID og klikker på linken Søknad i et av barnas 

kort på startsiden: 

 
 
 
 

https://skole.visma.com/seljord


Velg hvilken type søknad det gjelder, og fyll ut resterende felter: 
 

 

 
 

 
Valgene under Årsak legges inn av administrasjonen, det samme gjelder standardteksten i 

tekstfeltet. 

Foresatte kan også laste opp vedlegg til søknaden, men sensitive opplysninger må ikke lastes 

opp. Dokumentasjon om inntekt må lastes opp som vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Behandling av søknad – for administrasjonen 

 
Ansatte som har spesialtilgangen 'Søknad om redusert betaling' kan behandle søknaden. 

Behandling av søknad gjøres under Mine dokumenter - fanen Mine søknader. 

Her kan man filtrere søknader på 

- status: alle, til behandling, godkjent, avslått  

- søknadstype: permisjonssøknad, Skoleskyss søknad og Redusert betaling søknad. Valgene 

man får opp styres av tilgang til de ulike søknadene og aktivering hos skolen 

- søknadsdato: stanard datofilter viser fra og med dato for første ubehandlede søknad, selv 

om dette er i et annet skoleår. 
 

 
 
 

Man kan ved godkjenning av søknaden aktivere for automatisk utregning. Klikk da på 

Redusert betaling godkjent og fyll ut husstandens inntekt og periode fratrekket skal gjelde for.  

Alternativt kan inntekt og periode etterregistreres på under elvens SFO/faktureringsfane, 

radioknapp Innstillinger. 

 

Godkjenne søknad: 

1. Klikk på ønsket søknad i listen og klikk Godkjenn 

2. Fyll inn/juster 

- Merknad 

- Signatur 

- hvis du har info om inntekt skru på knappen “Redusert betaling godkjent” 

- fyll ut inntekt (f.eks 200000 - ikke mellomrom eller punktum) og startdato 

- da vises også felter knyttet til SFO: pris/mnd opphold (etter redusert betaling er trukket 

fra, men søskenmoderasjon er ikke med i utregning), pris/mnd kost, type SFO opphold og 

startdato for oppholdet 

 



 

 



 

 

1. Velg om du vil skrive ut vedtaket. Hvis dette er skrudd på vil vedtaksbrevet åpnes i ny 

fane når du fullfører behandlingen. 

2. Klikk OK 

3. Vedtaksbrev genereres, sendes via KSSvarUt (hvis satt opp) og arkiveres (hvis satt opp). 

Vedtaksbrevet er tilgjengelig på elevens Dokumentfane. 

 

NB: Søknads- og vedtaksdokumentet for redusert betaling vil kun være synlig for søker på 

elevens Dokumentfane i Hjemmeweb, ikke andre foresatte. 

 

I vedtaket vil foresatte blant annet se inntekten det er tatt utgangspunkt i, hva ny pris for 

oppholdet blir (pris for opphold minus moderasjon for redusert betaling) og periode. 

 

 
 

 

 

 

 



Avslå søknad: 

 

Avslag på søknad om redusert betaling er i utgangspunktet basert på at familiens samlede 

inntekt er for høy, eller at eleven ikke har rett på redusert betaling på grunn av 

alder/klassetrinn 

 

1. Klikk på ønsket søknad i listen og klikk Avslå 

2. Legg inn merknad som kommer med i vedtaksbrevet, f.eks. årsak til avslag 

3. Juster eventuelt signatur 

4. Velg om du vil skrive ut vedtaket. Hvis dette er skrudd på vil vedtaksbrevet åpnes i ny 

fane når du fullfører behandlingen. 

5. Lagre ved å klikke OK 


