
Tips til, hvordan du bruger Google Meet 
derhjemme

● Sørg for, at dit barn bruger sin Google 
Workspace for Education-konto 
Hvis dit barn kommunikerer med sin underviser 
eller klasse, skal du sørge for, at han eller hun 
bruger skolens Google-konto og ikke en 
personlig konto.

● Få lektiehjælp
Du kan arrangerer lektiehjælp eller møder 
med undervisere.

● Skab en god oplevelse
Hvis du vil sikre, at dit barn har den bedst 
mulige oplevelse på Google Meet, skal du 
sørge for, at du har installeret den seneste 
version. Hvis du har en internetforbindelse med 
lav båndbredde, kan du også slukke kameraet 
på dit barns enhed for at få en bedre kvalitet. 

● Motivér personer til at deltage
Dit barn kan bruge håndsoprækning til at 
fortælle underviseren, at de vil spørge om 
noget, og chatfunktionen til at snakke med 
underviseren eller andre elever.

Guide til Google Meet for værger
Kan I ikke mødes ansigt til ansigt? Brug Google Meet til at kommunikere uden for 
klasseværelset

Hvorfor vælger skoler Google Meet?

● Administratorer konfigurerer 
Google Meet
Din skoles it-administrator konfigurerer 
og aktiverer Google Meet og sørger 
for, at bestemte funktioner kun er 
tilgængelige for undervisere.

● Underviseren bestemmer
Det er kun underviseren, der kan slå 
lyden fra for andre deltagere i et møde 
eller fjerne dem – en elev kan altså ikke 
ved et uheld (eller med vilje) slå lyden 
fra for eller fjerne underviseren.

● Brug livetekstning
Elever, der er døve, hørehæmmede 
eller har brug for hjælp til at fokusere, 
kan aktivere livetekstning.

● Let at bruge
Deltag fra skolen eller hjemmet, på en 
computer eller mobilenhed — bare klik 
for at deltage.
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Google Meet er en del af Google Workspace og er gratis 
tilgængeligt for skoler via Google Workspace for Education. 
Undervisere kan bruge Google Meet, et værktøj til videomøder, 
til at mødes med dit barn en til en, facilitere fjernlæring eller 
afholde virtuelle møder og konferencer med forældre og 
værger.

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

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com
http://edu.google.com


Google Meet omfatter funktioner, der beskytter elevers og underviseres privatliv:

● Google Meet overholder IETF-sikkerhedsstandardernefor Datagram Transport 
Layer Security (DTLS) og Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)

● I Google Meet krypteres alle data som standard under overførslen mellem 
klienten og Google

● Anonyme brugere kan som standard ikke deltage i møder

● Vi kræver ikke plugins for at bruge Google Meet på nettet. Meet kører 
udelukkende Chrome og andre browsere og er derfor mindre sårbar 
over for sikkerhedstrusler

● Google Meet har indbyggede foranstaltninger mod misbrug og indstillinger 
for sikre møder, der er aktiveret som standard
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Elevsikkerhed med Google Meet

Google udvikler produkter, der hjælper med at beskytte 
elevernes og undervisernes privatliv og leverer sikkerhed 
til vores skoler.

Hvis dit barn bruger Google Workspace for Education, ejer 
Google ingen af elevernes data, elever får ikke vist 
annoncer, og vi understøtter overholdelse af FERPA1, 
COPPA2, GDPR, and HIPAA.

Vil du vide mere? 
Her er nogle spørgsmål, der kan få samtalen i gang:  

● Bruger du indtaling eller undertekster i skolen? 
Hvordan bruger din underviser Google Meet 
i undervisningen? 

● Hvad kan du lide ved at se din underviser og dine 
holdkammerater via video?

● Hvad er reglerne i Google Meet? Hvordan adskiller 
de sig fra reglerne i dit almindelige klasseværelse? 

Få flere oplysninger om Google 
Meet og om, hvordan du kan hjælpe 
dit barn med at finde og løse 
problemer med vores startguide 
og træningsside.

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

