
Classroom-veiledning for foresatte

Slik bruker lærere Google Classroom 

Hold foreldre og foresatte informert

Foreldre og foresatte kan velge å motta et sammendrag via e-post om barnets arbeid i Classroom, 
inkludert informasjon om kommende oppgaver, manglende arbeid, kursaktiviteter og prosjekter. 
Hvis du ikke får slike e-poster, men gjerne vil ha de, kan du snakke med skolen for å finne ut mer 
om sammendrag via e-post for foreldre og foresatte 

Google Classroom er et kostnadsfritt verktøy i Google 
Workspace for Education, som blant annet inkluderer 
Gmail, Kalender, Dokumenter, Disk og Presentasjoner. 

Med Classroom kan lærere dele ut og samle inn oppgaver, 
gi personlige tilbakemeldinger og karakterer samt se 
elevenes arbeid på ett sted. Skoler bruker Classroom til 
å gjøre undervisningen mer produktiv og meningsfylt 
ved å effektivisere oppgaver, tilrettelegge for samarbeid 
og fremme kommunikasjon.

Tildel kursarbeid
Lærere kan opprette oppgaver og legge 
til alle dokumentene som elevene trenger. 
Elevene får et e-postvarsel når nye 
oppgaver er klare, og de kan levere inn 
oppgavene via Classroom. Classroom 
sender et varsel til elevene når leksene 
er karaktersatt, slik at de kan gå gjennom 
karakterer og tilbakemeldinger.

Legg ut kunngjøringer
Lærere kan sende kunngjøringer til alle i kurset. 
Elevene mottar disse via e-post. De ser også disse 
kunngjøringene når de logger på Classroom via en 
nettleser eller mobilappen for Classroom, som er 
tilgjengelig for iOS og Android.

Del alt relevant undervisningsmateriell
I Classroom kan lærere dele læringsressurser, 
lesestoff, videoer, linker og annet materiell. 
Dermed har elevene alltid tilgang til dem, 
enten de vil undersøke noe eller samarbeide 
med klassekamerater.

Samarbeid én og én eller med hele klassen
Elevene kan sende meldinger direkte til lærerne 
med spørsmål og/eller kommentarer om oppgaver 
og kunngjøringer. Elevene kan også samarbeide 
med hverandre om gruppeoppgaver ved å arbeide 
samtidig i delte prosjekter i Dokumenter, Regneark 
og Presentasjoner.

Integrer med andre apper og annet innhold
Elevene har tilgang til tusenvis av pedagogiske 
apper som inspirerer til kreativitet og skaper 
uendelige muligheter for læring.

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


● Bruker du Classroom, og hvordan bruker du det? 

● Fortell om et kult skoleprosjekt du holder på med i Classroom.

● Har du jobbet på noen gruppeprosjekter i det siste? Hvilke interessante 
verktøy bruker du for å samarbeide med gruppen din?

● Snakk om sikkerhet på internett og e-borgerskap 
med Be Internet Awesome-pensumet vårt.

Hvordan beskyttes barnets data?

Google fokuserer på å utvikle produkter som bidrar til å ivareta elevers og læreres personvern og 
sørge for førsteklasses sikkerhet for skolene våre. Hvis barnet ditt bruker Classroom og Google 
Workspace for Education, eier ikke Google noen av elevdataene. Elevene ser ikke annonser, 
og vi støtter standarder for overholdelse av regler, for eksempel FERPA1 og COPPA2.

Finn ut mer om hvordan Google for Education forholder seg til personvern og sikkerhet, ved å gå 
til personvern- og sikkerhetssenteret for Google for Education, merknaden vår om personvern 
for Google Workspace for Education og den grunnleggende innføringen i forskjellene mellom 
kjernetjenester og tilleggstjenester i Google Workspace for Education. 

Les veiledningen for foresatte om personvern og sikkerhet.

Spørsmål du kan stille barnet ditt om Google Classroom

1 Family Educational Rights and Privacy Act
2 Children’s Online Privacy Protection Act fra 1998

For mer informasjon om Google Classroom, gå til 
opplæringsmodulene i lærersenteret og, brukerstøtten, 

se en, veiledning, eller gå til nettstedet vårt.

© 2020 Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_privacy_and_security_march_2020.pdf
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277
https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_logo
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none

