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Oversigt 
 

 
Det er Googles mission at organisere alle oplysninger i verden og gøre dem almindeligt 
tilgængelige og nyttige for alle. Mennesker, virksomheder og organisationer i hele verden 
bruger Google-værktøjer – f.eks. Søgning, Maps, Gmail og YouTube – til at klare små og  
store opgaver. Læring er et vigtigt element i vores værktøjer. 

Google har en samling værktøjer, der er udviklet specifikt til skoler. Samlingen hedder G Suite 
for Education og indeholder mange af de produkter, du allerede kender, som f.eks. Gmail, 
Kalender, Docs, Analyse, Slide og Meet. Andre Google-tjenester, der ikke er en del af G Suite 
for Education, f.eks. YouTube, Blogger og Søgning, kan også bruges i skoler, hvis skolens 
administratorer aktiverer dem. 

Vi lægger stor vægt på privatliv og sikkerhed og ved, at vi kun opnår jeres tillid ved at  
beskytte undervisere og elevers privatliv med de mest effektive sikkerhedsforanstaltninger. 
Dette materiale forklarer mere om tjenesterne i G Suite for Education og beskriver vores 
ansvarsområder i forbindelse med privatliv og sikkerhed. 

 
Du er i godt selskab 
 
“Ved at give eleverne mulighed for at aflevere deres opgaver i Classroom kan jeg holde styr  
på mine moduler, nemt se karakterer og markere opgaver som afleveret, når det passer  
ind i min dagligdag, uden at skulle slæbe rundt på en stor stak papirer. Classroom har gjort 
processen nem og bekvem.” 

- Laura Barton, underviser i naturvidenskabelige fag, Fontbonne Hall Academy 
 
“Implementeringen af Chromebooks og G Suite har åbnet for en helt ny 
undervisningsmetode, der er samarbejdsorienteret, kreativ og altid tilgængelig. Det har 
udfordret elever og undervisere til at tænke anderledes i forhold til brugen af klasseværelset 
og har skabt begejstring på skolen. Det har været helt ideelt for os”, 

- Macaulay, LEO Academy Trust 
 
“Før i tiden brugte vi flere tusind euro om året på f.eks. netværksadministration, spamfiltre, 
online sikkerhedskopier og firewalladministration. Nu kan vi bruge pengene på teknologi  
i klasseværelset.”  

- Ivo Maliepaard, ICT Policy Officer, SOPOGO Foundation, Holland 
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Sådan bruges nogle af vores værktøjer på skoler: 
 
Google Docs, Sheets og Slides giver eleverne mulighed for at samarbejde med hinanden  
og underviserne i realtid. De kan dele deres arbejde, få feedback og redigere med det samme. 
Arbejdet kan holdes privat, deles med andre (f.eks. en forælder eller resten af klassen) eller 
endda gøres offentligt tilgængeligt. Det bedste af det hele er, at man kan få adgang til sine 
projekter fra enhver computer eller tablet, når som helst og hvor som helst. 

Underviserne kan spare tid og sikre engagementet blandt eleverne ved at bruge Google 
Classroom til at sende opgaver og ressourcer digitalt. Med Classroom kan underviserne  
sikre, at deres elever afleverer opgaverne til tiden. Elever, der bruger Classroom, kan nemt  
se, hvornår deres opgaver skal afleveres, og modtager tydelige notifikationer, når en opgave 
har overskredet afleveringsfristen. På den måde kan de nemmere strukturere deres tid og 
bevare overblikket. 

Med Google Sites kan undervisere og elever oprette deres egne websites uden at skrive  
kode. Eleverne kan f.eks. bruge Sites til at oprette tilpassede e-porteføljer med deres opgaver, 
så deres undervisere og forældre nemt kan holde styr på deres udvikling. Underviserne kan 
også bruge Google Sites til hurtigt og nemt at oprette websider til deres hold, sport eller klub. 

Værktøjerne i Googles Administrationskonsol giver administratorerne mulighed for at tilpasse 
G Suite for Education til deres skoler, undervisere og elever. En administrator kan f.eks. 
blokere Gmail for yngre elever, men tillade, at ældre elever sender mails til andre på den 
samme skole. Administratorer kan også vælge at blokere bestemte websider, så eleverne 
bliver beskyttet  
og forbliver produktive. 

Få flere oplysninger på edu.google.com/gsuite. 
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Introduktion for værger 
 

 
Hvorfor tilbyder Google G Suite for Education gratis? 

Hos Google bestræber vi os på at bruge vores ressourcer – vores produkter, programmer, 
filantropi og medarbejdere – til at gøre uddannelse tilgængelig for alle. G Suite for Education 
giver os en meget praktisk og effektiv måde at gøre det på. Vi mener, at teknologi kan være  
et effektivt værktøj, som kan hjælpe undervisere og elever med at være innovative sammen. 

Vi vil også sikre, at den næste generation af arbejdstagere er mere samarbejdsorienterede, 
effektive, produktive og i stand til at løse komplekse problemer ved hjælp af vores værktøjer. 
Når nutidens skoleelever kommer ud på arbejdsmarkedet, møder de en fuldt digitaliseret 
verden. Derfor er det vores mål at lære dem en ny måde at arbejde på, som de kan tage med 
sig videre. 

Hvad er de centrale fordele ved G Suite for Education i klasseværelset? 

Vores værktøjer skabes i høj grad af undervisere, vejledere, trænere og ledere i 
undervisningssystemet, som fortæller os, hvad de har brug for. Vi har identificeret tre  
centrale områder, hvor vi kan hjælpe: 

● Vi hjælper undervisere med at være mere produktive ved at gøre tidskrævende 
organisatoriske opgaver som f.eks. indsamling af opgaver mere strømlinede. 

● Vi leverer værktøjer, der tilpasser sig eleverne og undervisernes behov ved  
at gøre det nemmere at opfordre til samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning. 

● Vi hjælper skoler med at få mest muligt ud af deres budgetter ved gratis at levere  
en fuld produktivitetspakke til kvalificerede skoler, herunder support døgnet rundt  
og sikkerhed i topklasse. 

Er det tilgængeligt for børn med handicap? 

Ja. G Suite for Education har indbyggede hjælpefunktioner, der kan hjælpe elever med  
særlige behov og læringstilgange. Eleverne kan f.eks. bruge værktøjerne ved hjælp af 
talekommandoer eller en skærmlæser. Værktøjerne er også fuldt kompatible med tilbehør  
som f.eks. brailleenheder og -skærme. Eleverne kan endda aktivere undertekster, når de 
præsenterer i Slides og Meet. 

Skal vi bruge bestemt hardware? 

Nej. G Suite for Education er cloudbaseret. Så det eneste, du skal bruge, er en enhed, der kan 
køre den seneste version af en af følgende webbrowsere: Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 
eller Safari. Du kan også prøve andre browsere, men du kan muligvis ikke bruge alle 
funktionerne. 

Er det en god idé at opfordre børnene til at bruge mere tid online? 
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Svaret varierer meget fra familie til familie. Vi mener, at digital velvære består i at finde den 
rigtige balance for dit barn og lære barnet aktivt at styre, hvor lang tid der bruges online.  

Det er vigtigt, at børn er opmærksomme på sikkerheden online 

De skal vide, hvordan de beskytter værdifulde oplysninger, opdager forsøg på svindel  
og phishing og sørger for, at personlige oplysninger forbliver private. Vores “Be Internet 
Awesome”-vejledning til børnefamilier giver familier værktøjer og ressourcer, så de kan  
lære om onlinesikkerhed og digitalt medborgerskab hjemmefra. Vejledningen i Digital  
balance til børnefamilier hjælper dig desuden med at tage en snak om svære tekniske 
spørgsmål og med at navigere i den digitale verden som familie. 

Vil du have flere oplysninger? Her er nogle spørgsmål om G Suite for Education, du kan 
stille dit barn: 

● Bruger du Classroom, og hvordan bruger du det?  

● Hvilke gruppeprojekter har du lavet for nylig? Hvordan samarbejdede I?  

● Hvordan hjælper Classroom dig med at holde styr på skolearbejdet? 

● Hvordan kan du få adgang til dit skolearbejde hjemmefra? Hvor kan du se  
dine opgaver?  

● Har du arbejdet på gruppeprojekter for nylig? Hvilke værktøjer bruger du til  
at samarbejde med din gruppe? 
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https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf


 

Vi tager sikkerheden seriøst 
 

 
Google forpligter sig til at udvikle produkter, der hjælper med at beskytte undervisere  
og elevers privatliv, og til at beskytte dit barn med markedets mest effektive sikkerhed. 

Denne forpligtelse hjælper undervisere og skoleledere med at skabe et sundt og sikkert 
læringsmiljø, hvor de kan undervise eleverne i digitalt velvære og onlinesikkerhed og 
samtidig gøre læringen produktiv, tilpasset og samarbejdsorienteret. 

 

Her er fire områder, hvor G Suite for Education hjælper elever og undervisere: 

 
1. Vi beskytter data 

Google forpligter sig til at beskytte lærernes og elevernes data. Skolerne ejer deres 
egne data. Vi beskytter dem bare på sikre servere og platformtjenester. Det gør det 
nemt for skoleadministratorer at overvåge og administrere datasikkerheden. 

 
2. Vi tillader ikke annoncer i G Suite for Education 

Der er ingen annoncer i G Suite for Education. Vi indsamler eller anvender heller  
ikke elevernes data til at oprette annonceprofiler til målretning. På de lavere klassetrin 
gælder dette også uden for værktøjerne i G Suite for Education. Her vises der f.eks.  
ikke annoncer, når dit barn er logget ind med sin G Suite for Education-konto og søger 
på Google. 
 

3. Vi overholder regler og bedste fremgangsmåder for branchen 
Uafhængige organisationer har bekræftet Googles tjenester for at sikre, at vores praksis  
i forhold til databeskyttelse lever op til EU-standarderne og europæiske brancheregler.  

 
4. Vi leverer Google-konti, der administreres af skolen 

Selv hvis en elev allerede har en Google-konto, skal der oprettes en helt separat  
konto til G Suite for Education. Det giver skolerne mulighed for at bruge relevante 
indstillinger for privatliv og sikkerhed online, så tredjeparter ikke kan lagre, omdanne 
eller provisionere dataene på elevernes skolekonti. Dette er især vigtigt i forhold  
til personlige oplysninger. 
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https://www.blog.google/topics/google-cloud/eu-data-protection-authorities-confirm-compliance-google-cloud-commitments-international-data-flows/
https://www.blog.google/topics/google-cloud/eu-data-protection-authorities-confirm-compliance-google-cloud-commitments-international-data-flows/
https://www.blog.google/topics/google-cloud/eu-data-protection-authorities-confirm-compliance-google-cloud-commitments-international-data-flows/


 

Oplysninger om privatliv og sikkerhed 
 

 

Privatliv 
 
Hvilke Google-tjenester er inkluderet i G Suite for Education? 

De inkluderede produkter er Gmail, Kalender, Classroom, Jamboard, Kontakter, Drev, Docs, 
Analyse, Grupper, Sheets, Sites, Slides, Meet og Vault. 

Er der annoncer i G Suite for Education? 

Nej. Der er ingen annoncer i G Suite for Education, og vi indsamler ikke elevernes data for at 
oprette annonceringsprofiler. På de lavere klassetrin gælder dette også uden for værktøjerne  
i G Suite for Education. Her vises der f.eks. ikke annoncer, når dit barn er logget ind med sin  
G Suite for Education-konto og søger på Google. 

Hvordan bliver oplysninger indsamlet og brugt i G Suite for Education? 

Personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med brug af G Suite for Education, bruges 
kun til at levere denne tjeneste. Vi skal f.eks. bruge en elevs mailadresse, hvis eleven skal 
kunne sende en mail. 

Kan eleverne få adgang til andre Google-tjenester med deres G Suite for Education-konto? 

Yderligere tjenester (f.eks. YouTube, Maps og Blogger), der er beregnet til forbrugere, kan 
også bruges med G Suite for Education-konti, men kun hvis administratoren for skolens 
domæne eksplicit giver adgangstilladelse med et uddannelsesmæssigt formål. Der vises 
muligvis annoncer i disse tjenester, men personlige oplysninger (eller andre oplysninger, der er 
knyttet til kontoen) fra brugere på de lavere klassetrin bruges ikke til at målrette annoncerne. 

 

Sikkerhed 
 
Hvilke tredjeparter har gennemgået Googles sikkerhedsløsninger? 

Uafhængige auditorer og tredjepartsorganisationer har bekræftet, at vores praksis i 
forbindelse med beskyttelsen af personlige oplysninger og kontraktlige forpligtelser i forhold  
til G Suite for Education overholder datastandarderne . Ernst & Young har bekræftet, at vores 

1

praksis i forbindelse med beskyttelsen af personlige oplysninger og kontraktlige forpligtelser  
i forhold til G Suite for Education er i overensstemmelse med ISO/IEC 27018:2014. 

 

   

1 ISO/IEC 27018:2014 and SSAE 16 / ISAE 3402 Type II SOC 2 
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Hvordan beskytter Google data? 

Vores systemer er blandt de sikreste i branchen, og vi bekæmper effektivt alle forsøg på  
at få adgang til vores kunders data. Faktisk får din skoles data den samme brancheførende 
beskyttelse i flere lag, som Google bruger i deres egen drift.  

Vores datacentre er bygget med tilpassede servere, der kører vores eget operativsystem til 
sikkerhed og ydeevne, og Googles sikkerhedsteknikere, heriblandt nogle af verdens førende 
eksperter, arbejder i døgndrift på at spotte trusler tidligt og reagere hurtigt. 

Krypterer Google mine data? 

Ja. G Suite-data krypteres, når de ligger på en disk, sikkerhedskopieres til andre medier, 
overføres via internettet eller flyttes mellem datacentre. Kryptering spiller en vigtig rolle  
i sikkerhedsstrategien for G Suite, da det hjælper med at beskytte dine mails, chats,  
Google Drev-filer og andre data. 

 

Vores forpligtelse og overholdelse 

 
Hvad er G Suite for Educations forpligtelser i forhold til GDPR? 

Google er forpligtet til at overholde EU-lovgivning. Det betyder, at alle produkter i G Suite for 
Education overholder reglerne. Vi forpligter os også til at hjælpe kunderne med at overholde 
GDPR ved at levere robust beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed, som er 
indbygget i vores tjenester og kontrakter. 

Hvordan kan vi være sikre på, at I holder, hvad I lover? 

Det er dine data, og det er vores ønske, at du ved, hvad der sker med dem, så du altid kan 
foretage velovervejede valg. Vi indgår kontraktlige forpligtelser i vores G Suite for 
Education-aftale og forpligter os til at overholde standarder for beskyttelsen af personlige 
oplysninger og sikkerhed.  

Hvilke valg kan jeg foretage som forælder eller værge? 

Forældre til G Suite for Education-brugere på de lavere klassetrin kan få adgang til deres 
barns personlige oplysninger eller via skolens administrator anmode om, at oplysningerne 
bliver slettet. Hvis en forælder vil stoppe al yderligere indsamling eller brug af barnets 
oplysninger, kan forælderen anmode om, at administratoren bruger de tilgængelige 
kontrolelementer til at begrænse barnets adgang til funktioner eller tjenester eller til at slette 
barnets konto helt. 

Du og dit barn kan også gå til https://myaccount.google.com, mens barnet er logget ind på sin 
G Suite for Education-konto, for at se og administrere personlige oplysninger og indstillinger 
for denne konto. 
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