
Informasjon til foresatte



Hva er Vigilo SFO?

Vigilo SFO involverer deg som foresatt i SFO-hverdagen på en helt ny måte, samti-

dig som systemet forenkler og effektiviserer de ansattes hverdag. Som bruker får 

du den viktigste informasjonen fra SFO tilgjengelig i gratis app, samtidig som utvi-

det informasjon og historikk er tilgjengelig via foresattportalen i nettleser. 

Hver enkelt foresatt får sitt eget brukernavn og passord. Dette gir tilgang til felles 

informasjon og det som er spesifikt knyttet mot ditt eget barn.



Gå til www.vigilo.no og velg «Logg inn» øverst til høyre. Finn din SFO og fyll inn brukernavn og 
passord. Her kan du også lage nytt passord ved behov.

I foresattportalen har du tilgjengelig utvidet historikk knyttet til meldinger, rapporter og hendels-
er og kan kontrollere personalia på dine barn.

Nettleser

Appen Vigilo Foresatt Barneskole finnes til Android og iOS, og lastes ned fra henholdsvis Google 
Play eller App Store. I appen finner du faglige planer og dokumentasjon, kommunikasjonsløsnin-
gen og tilgang til å melde fravær. Appen støtter pushvarsler. Du kan selv velge hva du ønsker å bli 
varslet om. Når du setter opp appen trenger du følgende opplysninger som du får fra 
SFO:

• Server 
• Brukernavn
• Passord

I tillegg velger du en pinkode som du senere bruker for å komme inn på appen.

App

Fravær
Vi anbefaler å legge inn fravær og fridager 

så tidlig som mulig. Dette gjør du med en-

kle grep i appen eller via foresattportalen. 

De ansatte får informasjonen rett inn i sin 

oversikt.

Kommunikasjon
Beskjeder kan legges inn både via app og 

foresattportal, og havner rett i «beskjedbo-

ka» i SFO.

Foreldresamtaler
Når du får invitasjon til å reservere tid for 

foreldresamtale, er det via nettleseren du 

svarer på denne. Velg «Barn» i menyen og 

deretter «Foreldresamtale».

Eksport av data
Alle bilder, rapporter og annen dokumentas-

jon knyttet til ditt barn, kan du i foresattpor-

talen laste ned samlet for et barnehageår 

i slengen. Velg «Innstillinger» (tannhjul) 

øverst til høyre og deretter «Dataeksport».
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#værnysgjerrig

Følg oss på Facebook


