
Chromebook-vejledning til værger
Alt det, du altid har villet vide om Chromebooks i børnenes skoletimer

Dit barn bruger Chromebook i skolen, og du har nogle spørgsmål. En Chromebook kan være 
anderledes end den computer, du har derhjemme, så vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, 
hvad en Chromebook er, og hvordan den bruges i skolen.

Hvorfor valgte din skole 
Chromebooks?
Undervisere kan oprette opgaver og tilføje alle 
de nødvendige dokumenter, som eleverne skal 
bruge i deres opgaver. Eleverne modtager en 
mailnotifikation, når der er en ny opgave, og de 
kan aflevere opgaven i Classroom. Classroom 
sender en notifikation til eleverne, når der er 
givet karakter for deres opgaver, så eleverne 
kan se karaktererne og feedbacken.

Og... hvad er en Chromebook så?
Det er en bærbar computer, der kører på Google 
Chrome-operativsystemet. Chrome-operativsystemet er 
udviklet til at fungere i skyen, hvilket betyder, at næsten 
alt—dine filer, dine apps, selv din bærbare computer—er 
tilgængeligt online (ikke på din bærbare computer) i samme 
form, uanset, hvorfra du logger ind. Det gør, at du aldrig 
forlægger dine filer eller mister dit igangværende arbejde 
(det hele er i skyen). Intet Wi-Fi-signal? Chromebooks 
gemmer også filer lokalt og fungerer offline.

Hvad laver dit barn egentlig på en 
Chromebook?
Det er forskelligt fra skole til skole, men svaret 
kan være "nærmest alt". Populære værktøjer 
som Google Slides, Docs og Sheets gør 
samarbejdet i klasselokalet lettere, og der er 
forskellige apps, der kan bruges til at lære 
færdigheder som videooptagelse, 
podcastproduktion og programmering. Du 
har måske også hørt dit barn snakke om 
Google Classroom. Det er et værktøj, som 
nogle undervisere bruger til at organisere 
elevernes opgaver og tildele hjemmearbejde 
samt projekter.

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvilke 
typer læringsværktøjer undervisere bruger 
på Chromebooks, kan du gå på opdagelse i 
Chromebook App Hub på 
g.co/chromebookapphub.

Eleverne kan bruge deres 
skolekonti til at fortsætte 
læringen derhjemme

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


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

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

● Hvilke regler har din skole om brugen af Chromebooks?

● Hvornår bruger du din Chromebook i skolen?

● Hvordan har en Chromebook ændret din skoledag?

● Hvad er den mest fantastiske ting, du kan gøre eller skabe med en 
Chromebook?

Populære læringsværktøjer til Chromebooks omfatter:

Webressourcer

Få adgang til et bredt udvalg af 
undervisningswebsites med indhold, 
der spænder fra matematiktimer og 
lydbøger til virtuelle museumsbesøg 
og webcams med vilde dyr.

Videoredigering

Opret, se og rediger videoer, som du 
kan dele med dine klasse- eller 
holdkammerater, din familie og dine 
venner.

Vil du vide mere?
Her er nogle spørgsmål, du kan stille dit barn:

Hvis du vil have flere oplysninger om Chromebooks, kan du 
tjekke edu.google.com/products/chromebooks
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Kodning

Lær at kode i flere programmeringssprog 
fra Scratch til Python;

Tegning

Lav skitser, bland malerier, og tegn 
billeder. Lav og optag musik.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

