
Kan I ikke mødes ansigt til ansigt? Brug Google Meet til at kommunikere 
uden for klasselokalet
   
Google Meet er en del af Google Workspace og kan gratis benyttes 
af skoler via Google Workspace for Education. Undervisere kan 
bruge Google Meet, der er et værktøj til videokonferencer, til at få 
forbindelse til dit barn på tomandshånd, at give fjerninstruktion eller 
at holde virtuelle møder og konferencer med forældre og værger.

Hvis dit barn har en computer eller mobilenhed med 
internetforbindelse og en Google Workspace for Education-konto, 
kan undervisere bruge Google Meet til at fortsætte 
undervisningen via video.

edu.google.com

Hvorfor vælger skoler Google Meet?
    
● Administratorer konfigurerer Meet

Din skoles it-administrator konfigurerer 
og aktiverer Google Meet. Vedkommende 
sørger også for, at det kun er 
underviserne, der har styringen.

● Underviseren har styringen
Det er kun undervisere, der kan slå lyden 
fra for deltagere eller fjerne en elev i et 
møde. På den måde kan elever ikke 
fejlagtigt (eller på anden måde) slå lyden 
fra for deres underviser eller fjerne 
vedkommende.

● Brug liveundertekster
Aktivér liveundertekster til døve eller 
hørehæmmede elever eller til elever, 
der har brug for hjælp til at fokusere.

Tips til Google Meet derhjemme

● Sørg for, at dit barn har en Google 
Workspace for Education-konto 
Hvis dit barn kommunikerer med sin underviser 
eller sit hold, skal du sørge for, at det sker via 
dit barns Google-konto til skolebrug og ikke 
barnets personlige konto.

● Få hjælp til lektierne
Du kan planlægge lektiehjælp eller møder 
med undervisere.

● Skab grundlag for en god oplevelse
Giv dit barn den bedste oplevelse i Google 
Meet ved at søge for, at den nyeste version er 
installeret. Du kan også deaktivere kameraet 
på dit barns enhed for at forbedre kvaliteten. 

● Engager barnet til at deltage
Dit barn kan bruge funktionen "Google Slides – 
spørgsmål/svar" til at tale med sin underviser 
og klassekammerater, og dit barn kan også se 
en samtidig præsentation af indhold.

Vejledning til Google Meet

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://edu.google.com
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=da


Brugersikkerhed i Meet for elever
    
Google forpligter sig til at udvikle produkter, der hjælper 
med at beskytte underviseres og elevers privatliv samt 
skolers sikkerhed.

Hvis dit barn bruger Google Workspace for Education, ejer 
Google ingen af elevernes data. Der vises heller ikke 
annoncer til eleverne, og vi går ind for overholdelse af 
standarder som f.eks. FERPA1 and COPPA2. 

Spørgsmål til dit barn om Google Meet:
    
● Hvordan bruger din underviser Google Meet til hold? 

● Hvad kan du godt lide ved at se din underviser og dine 
klassekammerater på video?

● Hvad er reglerne i Google Meet? Hvordan er de anderledes 
i forhold til reglerne i det normale klasselokale? 
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Få flere oplysninger om Google Meet og om, hvordan 
du kan hjælpe dit barn med fejlfinding i forbindelse 

med spørgsmål, i vores startguide og kurser.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=da
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=da&rd=1

