
Tildel opgaver
 

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. 

Opret meddelelser
 

Undervisere kan sende meddelelser til hele 
holdet, og eleverne modtager dem på mail. 
De ser også disse meddelelser, når de logger 
ind på Classroom via en webbrowser eller 
Classrooms mobilapp, som er tilgængelig 
på iOS og Android.

Del alle de relevante holdmaterialer
 

I Classroom kan undervisere dele ressourcer, 
materialer, videoer, links og handouts. På den 
måde har eleverne dem altid ved hånden, 
og de kan samarbejde med deres 
klassekammerater om opgaver.

Integration med andre apps og indhold
 

Elever har adgang til tusindvis af 
undervisningsapps, som sætter kreativiteten 
i gang og giver endeløse muligheder 
for læring.

Samarbejd på tomandshånd eller med 
hele holdet
 

Elever kan sende en besked med spørgsmål 
og/eller kommentarer til opgaver og 
meddelelser direkte til undervisere. Elever 
kan også samarbejde i forbindelse med 
gruppeopgaver ved at arbejde i delte projekter 
i Docs, Sheets og Slides samtidig.

Google Classroom er et gratis værktøj i Google Workspace 
for Education, som består af en række produkter, herunder 
Gmail, Kalender, Docs, Drev, Slides og meget andet.
 
Med Classroom kan undervisere uddele og indsamle opgaver, 
give individuelle kommentarer og karakterer samt se elevernes 
arbejde samlet på ét sted. Skoler bruger Google Classroom til at 
gøre undervisningen mere produktiv og meningsfuld ved at 
strømline opgaver, øge samarbejdet og fremme kommunikationen.

Information til forældre og værger
 

Forældre og værger kan vælge at få en mailoversigt af deres barns arbejde i Classroom, som giver 
oplysninger om kommende opgaver, manglende arbejde, holdaktiviteter og -projekter. Hvis du ikke 
får disse mails allerede, men gerne vil modtage dem, kan du tale med skolen for at få flere 
oplysninger om mailoversigter til forældre og værger. 

Hvordan undervisere kan bruge Google Classroom 

Vejledning til Classroom

https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems?hl=da
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=da


Hvordan beskyttes dit barns data?
 
Google forpligter sig til at udvikle produkter, der hjælper med at beskytte underviseres og elevers 
privatliv samt tilbyde den allerbedste sikkerhed. Hvis dit barn bruger Classroom og Google 
Workspace for Education, ejer Google ingen af elevens data. Der vises heller ikke annoncer til elever, 
og vi går ind for overholdelse af standarder som f.eks. FERPA1 and COPPA2.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan Google for Education forpligter sig til privatliv og sikkerhed, i 
Privatliv og sikkerhedscenter for Google for Education, i vores erklæring om privatliv for Google 
Workspace og ved at tage et indledende kig på de kernetjenester og øvrige tjenester, der er 
i Google Workspace. 

Læs Vejledning til privatliv og sikkerhed.

Få flere oplysninger om Google Classroom via 
kurserne i Undervisercenter og Hjælp, ved at se et 

selvstudie eller ved gå til vores website.

Spørgsmål til dit barn om Google Classroom
 
● Bruger du Classroom, og hvordan bruger du det? 

● Fortæl mig om et spændende projekt, som du arbejder på i skolen, 
og som du bruger Classroom til.

● Har du arbejdet på gruppeprojekter for nylig? Hvilke spændende 
værktøjer bruger du til at samarbejde med din gruppe?

● Begynd at snakke om internetsikkerhed og digitalt 
medborgerskab ved hjælp af vejledningen 
Bliv en internetekspert.
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