
Vejledning til beskyttelse af personlige 
oplysninger og sikkerhed for værger 
Google udvikler produkter, der beskytter elevernes og undervisernes privatliv, 
og leverer sikkerhed i særklasse. Dette hjælper underviserne med at skabe sikre 
læringsmiljøer, hvor de kan undervise og dele oplysninger vedrørende Digital 
balance og onlinesikkerhed, samtidig med at undervisningen bliver mere 
produktiv, personligt tilpasset og samarbejdsorienteret. 

Hvordan beskytter Google mit barns privatliv?
Google har sikkerhedsforanstaltninger og privatlivspolitikker, der giver skoler kontrollen over deres 
egne data. Her kan du se, hvordan dit barn beskyttes.

Data beskyttes

Skolerne ejer deres egne data og bruger 
Googles sikre servere og platformtjenester, 
hvilket gør det nemt for skoleadministratorer 
at overvåge og administrere 
datasikkerheden. Du kan få flere oplysninger 
ved at gå til Google for Educations 
YouTube-kanal.

Privatliv og sikkerhed i undervisningslokalet 
Google Workspace for Education-kernetjenesterne og Chromebooks overholder strenge standarder, 
herunder FERPA1, COPPA2 og Student Privacy Pledge. Skoler skal evaluere og vælge værktøjer og – i visse 
tilfælde – indhente samtykke fra forældre/værger for at tage dem i brug. Vi har udgivet denne artikel i Hjælp 
for at levere vigtige oplysninger om Google Workspace for Education og vigtige ressourcer, som skoler 
og administratorer kan overveje at sende til forældre. Blandt disse vigtige ressourcer finder du Privatliv og 
sikkerhedscenter for Google for Education, erklæringen om privatliv for Google Workspace for Education 
og et indledende kig på nogle af forskellene mellem Google Workspace for Educations kernetjenester 
og yderligere tjenester. 

Overholder branchereglerne og følger 
optimale løsninger

Uafhængige organisationer har bekræftet 
Googles tjenester for at sikre, at deres 
databeskyttelsesløsninger lever op til 
standarderne og overholder branchereglerne. 
Få flere oplysninger ved at se denne video.

Et annoncefrit miljø til vores elever

Der er ingen annoncer i Google 
Workspace-kernetjenesterne, 
og Google hverken indsamler eller 
anvender data for elever i eller på 
grundskoler og ungdomsuddannelser 
med henblik på annoncering eller oprettelse 
af annonceringsprofiler. Elever i eller på 
grundskoler og ungdomsuddannelser 
ser ikke annoncer på Google, når de er 
logget ind på deres Google Workspace 
for Education-konti. Få flere oplysninger 
ved at se denne video.

Skoleadministreret Google-konto

Eleverne får en separat Google-konto 
til undervisningsbrug. Dette giver skoler 
mulighed for at anvende de passende 
indstillinger for privatliv og sikkerhed på 
nettet, som sørger for, at elevernes data 
ikke gemmes, anvendes eller provisioneres 
af tredjeparter. Dette gælder især personlige 
oplysninger.

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

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


● Bruger du en Chromebook eller en computer i skolen? Hvad bruger du den til? 

● Hvad kan du bedst lide at lave på internettet eller på din computer? 

● Hvilke websites, apps eller videoer har lært dig noget eller motiveret eller 
inspireret dig? 

● Hvor meget tid bruger du på din telefon, computer eller enhed? 
Hvor meget tid i skolen? Hvor meget tid derhjemme? 

● Hvordan holder du styr på din skærmtid? I skolen? Derhjemme? 

● Hvad er dit bud på en fornuftig digital balance?

Hvad med Digital balance og onlinesikkerhed for elever? 

Pensum for Digital balance og onlinesikkerhed 
hører til i undervisningslokalet, men hjemmet vil 
altid være hjørnestenen i et barns læringsforløb. 
Du kan blive en del af samtalen og hjælpe elever 
med at skabe sunde digitale vaner både i skolen 
og derhjemme ved at bruge vores pensum 
Be Internet Awesome til at få mere at vide om 
digital sikkerhed samt finde ressourcer og 
værktøjer. Vejledningen Be Internet Awesome 
til familier stiller værktøjer og ressourcer 
til rådighed for familier, så de kan blive 
fortrolige med sikkerhed på nettet og digitalt 
medborgerskab derhjemme. Denne vejledning 
hjælper familier med at skabe og udvise gode 
digitale vaner i hverdagen.

Vejledningen fortæller også, hvordan du og dit barn kan komme godt i 
gang med at tale om teknologi i hjemmet.

Digital balance handler om at finde den rette 
balance med teknologier, der fungerer bedst for 
elever, og lære eleverne at udvise fornuft og 
bevare styringen over, hvor lang tid de bruger 
online. Privatliv og sikkerhed er lige så vigtigt 
online som offline. Det er vigtigt, at børn kender til 
onlinesikkerhed, er fortrolige med, hvordan de 
beskytter deres vigtige oplysninger, genkender 
svindel- og phishingforsøg og sørger for, at 
personlige oplysninger forbliver private. 
Vejledningen Digital balance til familier er en 
samtaleguide, der kan hjælpe dig og din familie 
med at finde svar på svære teknologirelaterede 
spørgsmål samt navigere i en digital verden.

Få flere oplysninger om privatliv og sikkerhed på Google, og gå 
til Hjælp til beskyttelse af personlige oplysninger på 

Chromebooks.
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
http://goo.gl/oM1DUF
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710

