
Få flere oplysninger om Google for 
Education-forpligtelsen til privatliv og 
sikkerhed.

G Suite-værktøjer, som dit barn bruger

Classroom Med Classroom kan dit barn finde alle sine opgaver, al kommunikation med sin underviser samt 
få feedback og karakterer. Som familiemedlem kan du vælge at få oversigter til værger, så du kan 
holde dig opdateret om dit barns fremskridt

Analyse Med indbyggede funktioner til undervisning kan underviserne oprette tests i Google Analyse, 
så dit barn kan demonstrere sin viden, eller oprette spørgeskemaer, som klassekammeraterne skal 
udfylde. Mange undervisere bruger Analyse til interaktive aktiviteter for holdet eller til at indsamle 
oplysninger i forbindelse med ekskursioner, sammenskudsgilder eller endda til at stille spørgsmål 
under forældremøder.

Kalender Hvert hold i Google Classroom har sin egen kalender, der hjælper dit barn med at se kommende 
begivenheder eller opgaver. Undervisere kan også bruge Kalender til at oprette aftaletidsrum, 
så de kan mødes med eleverne og holde forældremøder virtuelt.

Drev Drev er dit barns virtuelle skoletaske, hvor det er muligt at gemme og organisere opgaver, 
dokumenter eller læseplaner sikkert, og dit barn kan få adgang til det hele fra en hvilken som helst 
enhed. Det betyder, at dit barns vigtige oplysninger og skolearbejde gemmes automatisk og ikke 
bliver væk. Det kan være nyttigt at sætte sig ned sammen med barnet og gennemgå alt det 
skolearbejde, der er gemt på Google Drev.

Hjælpefunktioner Hjælpefunktionerne er indbygget i G Suite for Education, så dit barn kan lære på sin egen måde. 
Barnet kan bruge indtaling eller en skærmlæser, tilknytte en brailleskærm eller bruge undertekster 
i Google Slides eller Meet som en ekstra hjælp.

Du har muligvis hørt om G Suite, der omfatter apps som f.eks. 
Gmail, Google Docs, Slides, Sheets, Analyse, Drev og meget 
andet. Skoler har adgang til en gratis version, som hedder G Suite 
for Education, og den omfatter Google Classroom, der hjælper 
dit barn med at kommunikere og samarbejde i skolen og 
derhjemme på en hvilken som helst enhed og i et sikkert miljø.

Giv mig flere oplysninger om G Suite for Education…
    

I dag bruges G Suite for Education af mere end 90 millioner elever og undervisere i hele verden. 
Værktøjerne hjælper undervisere og elever med at kommunikere, samarbejde og styre 
klasselokalerne. G Suite for Education har indbyggede hjælpefunktioner, der kan hjælpe elever 
med særlige behov og læringsstile, og det danner grundlag for mere inklusion i klasselokalerne. 

Hvordan bruger dit barn G Suite i skolen?
     

Skoler giver eleverne og underviserne en skoleadministreret Google-konto, som de kan bruge 
i undervisningen. Skolen aktiverer muligvis også yderligere tjenester, som omfatter mere end 
kernetjenesterne i G Suite for Education. Her kommer nogle af de oftest anvendte G Suite-værktøjer 
i klasselokalet, samt oplysninger om, hvordan dit barn bruger dem. 

Vejledning til G Suite for Education 
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1 Family Educational Rights and Privacy Act, 2 Children’s Online Privacy Protection Act of 1998

Få flere oplysninger om G Suite for Education via 
kurserne i Undervisercenter ved at se et selvstudie 

eller ved at gå til vores website.

Docs, Sheets
og Slides

Dit barn kan oprette dokumenter, regneark og præsentationer og har mulighed for at samarbejde 
med klassekammeraterne og underviserne i realtid og derved dele sit arbejde, få feedback 
og redigere med det samme. 

Google Meet Når det ikke er muligt at afholde forældremøder med fysisk fremmøde, kan dit barns underviser 
konfigurere en virtuel konference. Meet er også en ideel løsning til fjernundervisning, 
hvor undervisere kan afholde lektioner og kommunikere med dit barns hold, når de ikke er i stand 
til at mødes med dem fysisk. Meet giver også undervisere mulighed for at slå mødedeltageres lyd 
fra eller fjerne dem. Det hjælper dem med at holde styr på holdet.

Hvordan dit barn samarbejder og kommunikerer med G Suite

Få flere oplysninger om Google for Education-forpligtelsen 
til privatliv og sikkerhed på google.com/edu/privacy.

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 G Suite 
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. 

Vil du have flere oplysninger? Her er der nogle diskussionsstartere:
      
● Hvilke gruppeprojekter har du lavet for nylig? Hvordan samarbejdede I?

● Hvad var dit foretrukne gruppeprojekt? Hvad var emnet, og hvad lærte du? 

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

● Hvor kan du se dine opgaver? 

● Hvordan kan du få adgang til dit skolearbejde hjemmefra?
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