
IST Direkte 
 

Vedlagt følger litt informasjon om IST DIREKTE: 
 
IST Direkte er SFO sitt kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og 
personale på SFO. Dere skal alltid logge dere inn via ID-porten, ikke ved brukernavn og 
passord. 
 
Gå inn på: Ringerike.kommune.no 

- Skoleportal 
- Foresatt i skole og SFO 
- IST Direkte SFO 
- ID-porten  (Innlogging skjer via MinID, BankID, Buypass, Commfides) 

 

BARNETS OPPLYSNINGER OG BARNETS TIMEPLAN 

 
Under fliken BARNET finnes bl.a. kontaktopplysninger. Det er svært viktig at denne er så 

oppdatert som mulig, da det er disse opplysningene SFO-ansatte bruker i det daglige 
arbeidet. I boksen "Intern merknad" er det også lurt å skrive inn eventuelle allergier eller 
andre ting vi på SFO skal passe på. 
 
Under fliken TIMEPLAN skal foresatte registrere barnets timeplan. 
Dette er en ukeplan som ansatte bruker i innsjekk: 

 foresatte angir hvilke ukedager barnet skal være tilstede 
 foresatte angir antatt komme- og gåtidspunkt 

Tidspunktene vises for ansatte og bidrar til god oversikt over barns forventede 
tilstedeværelse. Timeplanen kan registreres som en fast ukeplan, eller som rullerende 
ukeplaner som går over et gitt antall uker. 
Timeplanen må alltid godkjennes av en ansatt på enheten før den aktiveres. 
 

 
 
Opprett avtale 
Du kan selv gå inn og opprette faste eller enkelt avtaler om f.eks: "barnet skal gå hjem selv", 
"barnet hentes av", "barnet skal være med andre elever hjem" o.s.v. Det gjør du ved å trykke 
på OPPRETT AVTALE øverst og deretter fylle inn klokkeslett og hva det gjelder. Dette vises 
i ut/innlogging systemet og gjør det lett for alle ansatte på SFO å følge opp avtaler. 
 

Meld syk 
Her skal dere registrere fravær ved sykdom. Fraværet angis for den aktuelle dagen eller 
morgendagen. Det er også mulig å skrive inn en kommentar/beskjed til enheten/avdelingen, i 
forbindelse med registreringen av fraværet.  
 

Registrer fri  
Her skal dere registrere fravær, f.eks. ved egne fridager. Fri kan registreres for én enkelt 
dag, for flere dager eller for gjentakende dager. 
 

 

  


