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Midlertidig godkjenning av Visma InSchool sak/arkiv som Noark 5 
versjon 5.0 system 
Riksarkivaren gir med dette løsningen Visma InSchool «Fagsystem og arkiv for skoleadministrasjon» 
versjon 3.3.12 fra Visma Enterprise AS midlertidig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 5.0. 

 

Visma InSchool versjon 3.3.12 er et fagsystem og arkiv for skoleadministrasjon innen fylkeskommunal 

saksbehandling på fagområdet videregående utdanning, og løsningen er spesielt tilrettelagt for dette 

fagområdet. I tillegg godkjennes løsningen som en Noark 5.5.0-kjerne for elevarkiv med 

journalføring. Når det gjelder mer detaljert informasjon om hvilken funksjonalitet som finnes i 

løsningen henvises det til egenerklæringen, vedlegg til egenerklæringen og dokumentasjon fra 

leverandøren om selve løsningen. 

 

Den midlertidige godkjenningen av Visma InSchool versjon 3.3.12 bygger på: 

1. Søknad om midlertidig godkjenning ihht. Noark 5 versjon 5.0 datert 29.03.2022 og ettersendt 

dokumentasjon datert 06.10.2022 og 13.12.2022 (siste versjon). 

2. Egenerklæring og vedlegg datert 29.03.2022 og ettersendt dokumentasjon datert 01.10, 2022, 

06.10.2022, 21.10.2022, 24.10.2022 og 13.12.2022 (siste versjon). 

3. Demonstrasjon av funksjonalitet, testing og godkjenning av arkivuttrekk mottatt i 

godkjenningsmøte nr. 01 30.09.2022, samt demonstrasjonsmøte den 04.11.2022. 
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Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en komplett testing av de strukturelle og funksjonelle 

kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet med tilhørende vedlegg. Visma Enterprise 

AS er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i Visma InSchool 

Fagsystem og arkiv for skoleadministrasjon versjon 3.3.12. 

 

Vi gir denne midlertidige godkjenningen basert på funksjonalitet tilgjengelig i løsningen i 
godkjenningsmøte avholdt den 30.09.2022: 

1. Funksjonalitet for utgående journalposter: Opprettelse og ekspedering: 

• Varsel om fare for nedsatt orden/atferd 

• Varsel om stort udokumentert fravær 

• Varsel om manglende grunnlag for karakter 

• Utstedelse av dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis). 

2. Journalføring og arkivering av overnevnte utgående journalposter 

3. Offentlig -og løpende journal 

4. Periodisering 

 

Visma Enterprise AS er forpliktet til å sikre at de strukturelle og funksjonelle kravene som oppgis i 

utfylt egenerklæringsskjema med tilhørende vedlegg, herunder fremstilling av et gyldig arkivuttrekk, 

tilfredsstilles ved alle fremtidige oppdateringer av løsningen innenfor rammene av Noark 5 versjon 

5.0. De samme kravene skal også tilfredsstilles ved eventuelle integreringer med fagsystemer eller 

andre systemer mot arkivkjernen i løsningen. 

 

Siste versjon av vedlegg til egenerklæringen og plan for utvikling skisserer en hel del 

utviklingsaktiviteter i Q4/2022 og Q1/2023 for løsningen. Visma Enterprise AS må fortløpende 

informere Arkivverket om utviklingsaktivitetene følger fremdriftsplanen, og senest innen medio mars 

2023 melde tilbake til oss om planlagt utvikling er implementert, her nevnes særskilt funksjonalitet 

for «Inngående journalposter». 

 

Produktet Visma InSchool ble tatt i bruk i forvaltningen (hos de ulike Fylkeskommunene og deres 

videregående skoler) tilbake til 2019, og har således i dag offentlige kunder som har dannet Noark 5 

arkiv etter at Noark 5.5.0 trådet i kraft i desember 2018. Arkivverket forventer derfor at søknad om 

endelig godkjenning på produktet Visma In School Fagsystem og arkiv for skoleadministrasjon versjon 

3.x.xx oversendes i løpet av Q2/2023, og senest innen 01.09.2023. I søknaden må dere oppgi hvilken 
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fylkeskommunal kunder dere ønsker å benytte i forbindelse med søknad om endelig godkjenning, 

samt når kundene startet produksjon i versjon 3.x.xx av løsningen. 

 

Visma Entreprise AS har informert oss om at alle de fylkeskommunale kundene vil ta i bruk den 

midlertidig godkjente versjonen av Visma InSchool snarlig etter av vedtak om midlertidig godkjenning 

er fattet og danne arkiv i løsningens arkivkjerne. Godkjenningen gjelder fra dette vedtakets 

dokumentdato. 

 

Riksarkivaren forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å inspisere vilkårlige 

installasjoner av løsningen og trekke tilbake godkjenningen hvis det ikke kan dokumenteres at 

kravene godkjenningen baserer seg på er tilfredsstilt. 

 

 

Med hilsen 

Arkivverket, Digitalt mottak og bevaring 

 

Espen Sjøvoll  

områdedirektør Kurt Remi Ahlquist 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrifter 

 

Vedlegg 

1 VIS_Vedlegg1_Noark 5 versjon 5_Egenerklæringsskjema med gruppering 29 mars 2022 

2 VIS_Vedlegg1_Noark 5 versjon 5_Egenerklæringsskjema med gruppering 13 des 2022 

3 VIS_Vedlegg 2_Egenerklæringsskjemaet Noark5 v5 29 mars 2022 

4 VIS_Vedlegg 2_Egenerklæringsskjemaet Noark5 v5 06 oktober 2022 

 


