
Google Workspace for Education-vejledning 
til værger

Få flere oplysninger om Google for Educations 
forpligtelse til privatliv og sikkerhed.

Google Workspace-værktøjer, dit barn bruger

Classroom Med Classroom kan dit barn finde alle sine opgaver, kommunikere med sin lærer og få feedback og 
karakterer. Som familiemedlem kan du tilvælge oversigtsmails til værger, så du kan holde dig opdateret 
om dit barns fremskridt.

Analyse Undervisere kan bruge de indbyggede undervisningsfunktioner i Google Analyse til at oprette tests, så 
dit barn kan demonstrere sin viden. Undervisere kan også bruge disse tests til at sende spørgeskemaer 
ud til deres kolleger. Mange undervisere bruger Analyse til interaktive aktiviteter i klasseværelset, til at 
indsamle oplysninger i forbindelse med ekskursioner eller sammenskudsmiddage eller til at få svar 
på spørgsmål i forbindelse med forældremøder.

Kalender Hvert hold i Google Classroom har sin egen kalender, så dit barn nemmere kan se, hvornår der 
er kommende begivenheder eller opgaver. Underviserne kan også bruge Kalender til at oprette 
aftaletidsrum, hvor de kan mødes med elever eller holde forældremøder.

Drev Drev er dit barns virtuelle rygsæk. Her kan barnet gemme og organisere alle sine opgaver, dokumenter 
og læseplaner og få adgang til dem fra enhver enhed. Det betyder, at alle dit barns vigtige oplysninger og 
elevopgaver gemmes automatisk og aldrig bliver væk. Det kan være en god idé, at du sætter dig 
ned sammen med dit barn og gennemgår alt deres skolearbejde, som er gemt i Google Drev.

Hjælpefunktioner Google Workspace for Education har indbyggede hjælpefunktioner, som hjælper dit barn med at lære 
på den måde, der fungerer bedst for barnet. Barnet kan bruge indtaling, skærmlæser, en tilsluttet 
brailleskærm eller undertekster i Google Slides eller Meet for at få ekstra hjælp.

Du har muligvis hørt om Google Workspace, der omfatter 
apps som f.eks. Gmail, Google Docs, Slides, Sheets, 
Analyse, Drev m.m. Skoler har adgang til en gratis version 
af Google Workspace for Education, som omfatter Google 
Classroom og hjælper dit barn med at oprette samt 
kommunikere og samarbejde om skolearbejde hjemmefra 
– på enhver enhed og i et sikkert miljø.

Fortæl mig mere om Google Workspace for Education…
I dag benyttes Google Workspace for Education af mere end 120 mio. elever og undervisere på verdensplan. 
Værktøjerne hjælper undervisere og elever med at kommunikere, samarbejde og administrere 
undervisningen. Google Workspace har også indbyggede hjælpefunktioner, der kan gøre en forskel for 
elever med forskellige behov og læringspræferencer, så der opnås en mere inkluderende undervisning.

Hvordan bruger dit barn Google Workspace i skolen? 
Skoler stiller en administreret Google-skolekonto til rådighed for elever og undervisere, som kan bruges 
til uddannelsesmæssige formål og muligvis til at aktivere  yderligere tjenester udover de grundlæggende 
Google Workspace for Education-funktioner. Her kan du se nogle af de mest brugte  Google Workspace-
værktøjer i undervisningen, og hvordan dit barn bruger dem. 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


Hvordan beskyttes dit barns data?
Google udvikler produkter, der hjælper med at beskytte elevernes 
og undervisernes privatliv, og leverer sikkerhed i topklasse til 
skoler. Hvis dit barn bruger Classroom og Google Workspace for 
Education, ejer Google ingen af elevernes data, eleverne får ikke vist 
reklamer, og vi understøtter overholdelse af FERPA1 og COPPA2.

● Hvilke gruppeprojekter har du lavet på det sidste? Hvordan samarbejdede I?  

● Hvad var dit foretrukne gruppeprojekt? Hvad var emnet, og hvad lærte du? 

● Hvordan hjælper Classroom dig med at holde styr på dit skolearbejde?

● Hvor kan du finde dine opgaver? 

● Hvordan får du adgang til dit skolearbejde hjemmefra?

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

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

Du kan få flere oplysninger om Google Workspace for Education 
i vores kurser i Undervisercenter og Hjælp. Du kan også se et 

selvstudie eller besøge vores website.

Docs, Sheets 
og Slides

Dit barn kan oprette dokumenter, regneark og præsentationer og samarbejde med deres 
klassekammerater og undervisere i realtid. Dette giver barnet mulighed for at dele sit skolearbejde, 
få feedback og foretage ændringer med det samme. 

Google Meet Når det ikke er muligt at afholde fysiske forældremøder, kan dit barns underviser oprette et virtuelt 
møde ved hjælp af Meet. Meet er også et fantastisk redskab til fjernundervisning, hvor undervisere 
kan afholde klasseundervisning og kommunikere med dit barns klasse, når det ikke er muligt at 
mødes fysisk. Meet giver desuden undervisere styringselementer, som hjælper med at administrere 
undervisningen, f.eks. muligheden for at slå deltageres mikrofoner fra og fjerne deltagere.
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Sådan bruger dit barn Google Workspace til at samarbejde og kommunikere

Du kan få flere oplysninger om Google for Educations forpligtelse 
til privatliv og sikkerhed på google.com/edu/privacy.

https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=en
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none

