
Elever kan bruge deres 
EDU-konti til at fortsætte 
med skolearbejdet 
derhjemme

Vejledning til Chromebooks
Alt det, du gerne vil vide om Chromebooks i dit barns klasselokale
   

Dit barn bruger en Chromebook i skolen, og du har nogle spørgsmål. En Chromebook er måske en 
smule anderledes i forhold til den computer, I har derhjemme. Derfor vil vi gerne hjælpe dig med 
at forstå, hvad en Chromebook er, og hvordan den bruges i skolen.

Så… Hvad er en Chromebook?
    

Det er en bærbar computer med Google 
Chrome-operativsystem. Chrome-operativsystemet er 
designet til at fungere i skyen. Det betyder, at næsten alt, 
herunder dine filer, apps, selv dit skrivebord, findes i skyen 
(ikke lokalt på computeren), og det hele er det samme, 
uanset hvor du logger ind. Dine filer bliver med andre ord 
aldrig væk, og du mister heller aldrig dit arbejde (det hele 
gemmes sikkert i skyen). Har du ingen Wi-Fi? Chromebooks 
gemmer også filer lokalt og fungerer offline.

Hvorfor valgte din skole Chromebooks?
     

Undervisere kan oprette opgaver og tilføje alle 
de nødvendige dokumenter, som eleverne skal 
arbejde med. Eleverne modtager 
mailnotifikationer, når der er en ny opgave, 
og når de kan aflevere opgaven i Classroom. 
Classroom sender en notifikation til elever, 
når lektierne har fået en karakter, så eleverne 
kan se deres karakter og læse underviserens 
feedback. 

Hvad foretager dit barn sig egentlig på 
en Chromebook?
     

Det varierer fra skole til skole, men svaret kan 
være "hvad som helst". Populære værktøjer 
som f.eks. Google Slides, Docs og Sheets gør 
det nemt at samarbejde i klasselokalet, og der 
er apps, så man eksempelvis kan lære at lave 
videoer, podcasts og kodning. Du har muligvis 
også hørt dit barn tale om Google Classroom. 
Det er et værktøj, som nogle undervisere 
bruger til at organisere opgaver og give 
eleverne lektier samt projekter for.

Hvis du er nysgerrig om, hvilke 
undervisningsværktøjer dit barns 
underviser bruger på Chromebooks, 
kan du se mere i Chromebook App Hub på 
g.co/chromebookapphub.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=da
http://g.co/chromebookapphub?hl=da


Populære læringsværktøjer til Chromebooks omfatter:

Gå til edu.google.com/products/chromebooks 
for at få flere oplsyninger om Chromebooks

Webressourcer
     

Få adgang til en bred vifte af 
pædagogiske websites med indhold 
lige fra matematik og lydbøger til 
virtuelle museumsbesøg og webcams, 
der følger dyreliv.

Videoredigering
     

Lav, se, og rediger videoer, som 
kan deles med klassekammerater, 
familie og venner.

Kodning
     

Lær at kode på adskillige kodesprog 
fra Scratch til Python;

Tegning
     

Lav skitser, malerier og tegninger. 
Lav og optag musik.

Vil du have flere oplysninger?
Her er der nogle spørgsmål, du kan stille dit barn:

● Har du din egen Chromebook i skolen, eller deler du med andre?

● Hvad kan du bedst lide at lave på en Chromebook?

● Hvilke regler har din skole om brugen af Chromebooks?

● Hvornår bruger du en Chromebook i skolen?

● Hvordan har en Chromebook ændret din skoledag?

● Hvad er det mest fantastiske, du kan gøre eller lave med en Chromebook?
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