Veiledning for foresatte om Google Workspace
for Education
Du har kanskje hørt om Google Workspace, med apper
som Gmail, Google Dokumenter, Presentasjoner, Regneark.
Skjemaer, Disk med mer. Skoler har tilgang til en
kostnadsfri versjon av Google Workspace for Education,
inkludert Google Classroom, som hjelper barnet ditt med
å skape, kommunisere og samarbeide både på skolen og
hjemme – i et trygt miljø på en hvilken som helst enhet.
Fortell meg mer om Google Workspace for Education.
I dag brukes Google Workspace for Education av mer enn 120 millioner elever og lærere over hele
verden. Med disse verktøyene kan lærere og elever kommunisere, samarbeide og få kontroll og
oversikt over undervisningen. Google Workspace har også innebygde tilgjengelighetsfunksjoner som
er laget for elever med ulike behov og lærestiler, noe som bidrar til mer inkluderende undervisning.

Hvordan bruker barnet Google Workspace på skolen?
Skoler tilbyr elever og lærere en administrert Google-skolekonto for utdanningsformål, og de kan slå på
flere tjenester i tillegg til kjernetjenestene i Google Workspace for Education. Her er informasjon om noen
av Google Workspace-verktøyene som brukes mest i undervisningen, og hvordan barnet ditt bruker dem.
Google Workspace-verktøy som barnet ditt bruker
Classroom

Med Classroom kan barnet ditt finne alle oppgavene sine, kommunisere med læreren og få
tilbakemeldinger og karakterer. Som familiemedlem kan du velge å motta sammendrag for foresatte,
slik at du kan holde øye med barnets fremgang.

Skjemaer

Med funksjoner som er laget for læring, kan lærere opprette quizer i Google Skjemaer for å teste
barnas kunnskap eller ha spørreundersøkelser. Mange lærere bruker skjemaer i forbindelse med
interaktive kursaktiviteter, for å samle inn informasjon tilknyttet ekskursjoner eller spleisefester, eller
til og med for å svare på spørsmål under foreldresamtaler.

Kalender

Hvert kurs i Google Classroom har sin egen kalender, slik at barnet kan holde oversikt over når
aktiviteter skal skje eller oppgaver skal leveres inn. Lærere kan også bruke Kalender til å lage
avtalevinduer for møter med elever eller foreldre.

Disk

Disk er barnets virtuelle ryggsekk, der hen kan lagre og organisere oppgaver, dokumenter eller
pensumstoff trygt – og ha tilgang til alt sammen via en hvilken som helst enhet. Det betyr at viktig
informasjon og elevarbeid ikke forsvinner, fordi det lagres automatisk. Det kan være nyttig å gå
gjennom alt skolearbeidet som er lagret i Google Disk sammen med barnet.

Tilgjengelighets- Tilgjengelighetsfunksjoner er innebygd i Google Workspace for Education, slik at læring kan skje på
den måten som passer for hvert enkelt barn. Barnet kan bruke stemmestyrt skriving, skjermleser,
funksjoner
koble til en leselist eller bruke teksting i Google Presentasjoner eller Meet for å få ekstra støtte.

Finn ut mer om hvordan Google for Education
forholder seg til personvern og sikkerhet.

Slik samarbeider og kommuniserer barnet ditt ved hjelp av Google Workspace
Dokumenter,
Regneark og
Presentasjoner

Barnet ditt kan opprette dokumenter, regneark og presentasjoner samt samarbeide med medelever
og lærere i sanntid. På den måten kan hen dele arbeid, få tilbakemeldinger og gjøre endringer
umiddelbart.

Google Meet

Når foreldresamtaler med fysisk oppmøte ikke er mulig, kan lærere bruke Meet og ha virtuelle
samtaler. Meet er også en flott løsning for fjernundervisning, der lærere kan undervise og
kommunisere med barnets klasse – selv om de ikke er i samme rom fysisk. I Meet finnes også
kontroller for lærere, blant annet muligheten til å kutte lyden for og fjerne deltakere ved behov.

Hvordan beskyttes barnets data?
Google fokuserer på å utvikle produkter som ivaretar elevenes og
lærernes personvern og sørger 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.
Du kan finne ut mer om hvordan Google for Education
forholder seg til personvern og sikkerhet, på
google.com/edu/privacy.

Vil du vite mer? Her er noen samtaleemner:
●

Hvilke gruppeprosjekter har du jobbet med i det siste? Hvordan samarbeidet dere?

●

Hvilket gruppeprosjekt likte du best? Hva var emnet, og hva lærte du?

●

Hvordan hjelper Classroom deg med å holde oversikt over skolearbeidet?

●

Hvor ser du oppgavene dine?

●

Hvordan får du tilgang til kursarbeid hjemmefra?

For å finne ut mer om Google Workspace for Education, gå til
opplæringene i lærersenteret og brukerstøtten, se
veiledningsvideoer, eller gå til nettstedet vårt.
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