
Tips for bruk av Google Meet hjemme

● Sørg for at barnet bruker Google Workspace 
for Education-kontoen sin 
Hvis barnet kommuniserer med læreren eller 
klassen sin, må du sørge for at barnet bruker 
Google-kontoen som er tilknyttet skolen – 
ikke en personlig konto.

● Få leksehjelp
Du kan sette opp leksehjelp eller møter 
med lærere.

● Skap en god opplevelse
Hvis du vil sørge for at barnet får en best mulig 
opplevelse på Google Meet, bør du sjekke at du 
har den nyeste versjonen installert. Hvis du har en 
tilkobling med lav båndbredde, kan du også slå av 
kameraet på barnets enhet for å få bedre kvalitet. 

● Oppmuntre til deltakelse
Barna kan bruke funksjonen for håndsopprekking 
til å informere læreren om at de har spørsmål, 
og chatfunksjonen til å snakke med læreren 
eller klassekameratene.

Google Meet-veiledning for foresatte
Kan dere ikke møtes ansikt til ansikt? Bruk Google Meet for å kommunisere utenfor 
klasserommets fire vegger

Hvorfor bruker skoler Google Meet?

● Administratorer konfigurerer 
Google Meet 
Skolens IT-administrator konfigurerer og 
aktiverer Google Meet, og de sørger for at 
visse kontroller kun kan brukes av lærere.

● Læreren har kontrollen
Det er bare læreren som kan kutte lyden 
for eller fjerne andre deltakere fra møter, 
noe som betyr at en elev ikke kan kutte 
lyden for eller fjerne læreren – verken 
ved et uhell eller med vilje.

● Bruk direkteteksting
Elever som er døve eller hørselshemmede, 
eller som trenger hjelp med å konsentrere 
seg, kan slå på direkteteksting.

● Brukervennlig
Bli med fra skolen eller hjemme, 
fra en datamaskin eller mobilenhet – 
bare klikk for å møtes.
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Google Meet er en del av Google Workspace og er tilgjengelig 
for skoler uten ekstra kostnad via Google Workspace for 
Education. Lærere kan bruke Google Meet, som er et verktøy 
for videokonferanser, til å ha personlige samtaler med elever, 
legge til rette for ekstern undervisning og ha virtuelle møter 
og konferanser med foreldre og foresatte.

Hvis barnet har en datamaskin eller mobilenhet 
med internettilgang og en Google Workspace for 
Education-konto, kan lærere fortsette undervisningen 
via video med Google Meet.

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 har funksjoner som ivaretar elevenes og lærernes 
personvern:

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

● I Google Meet krypteres alle data som standard når de 
overføres mellom klienten og Google

● Som standard kan ikke anonyme brukere bli med i møter

● Det kreves ikke noe programtillegg for å bruke Google Meet 
på nettet. Det har full funksjonalitet i både Chrome og andre 
nettlesere, så det er mindre sårbart for sikkerhetstrusler

● I Google Meet er funksjoner mot uriktig bruk og kontroller 
for trygge møter slått på som standard
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Elevsikkerhet i Google Meet

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 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, 
COPPA2, personvernforordningen og HIPAA.

Vil du vite mer? 
Her er noen samtaleemner:  

● Bruker du stemmestyrt skriving eller teksting 
på skolen? 
Hvordan bruker læreren Google Meet 
i undervisningen? 

● Hva liker du best ved å se læreren og 
klassekameratene på video?

● Hvilke regler gjelder i Google Meet? Hvordan er de 
forskjellige fra reglene i det vanlige klasserommet? 

Finn ut mer om Google Meet 
og hvordan du kan hjelpe 
barnet ditt med feilsøking, 
med hurtigstartveiledningen 
og opplæringssiden vår.

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

