
Education Fundamentals er en gratis pakke med 
brukervennlige verktøy som gir et fleksibelt og 
sikkert grunnlag for læring, samarbeid og 
kommunikasjon – samlet på ett sted.

Mer enn 170 millioner elever og lærere 
bruker Google Workspace for Education.

Gjør det mulig for alle på skolen å samarbeide, kommunisere og delta i sanntid på en enkel og integrert måte.

Lærere kan spare tid ved å lage, planlegge, dele og rette oppgaver på ett og samme sted. Med global 
pålogging kan alle få tilgang til filene sine, på en hvilken som helst enhet.

Med bransjens beste flerlagssikkerhet får du innebygde og automatiserte funksjoner som gjør det enklere 
å administrere sikkerheten.
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Education Fundamentals er en gratis pakke med verktøy som gjør det mulig å lære og samarbeide 
på en trygg plattform – med Classroom, Google Meet, Disk, Dokumenter, Skjemaer, Presentasjoner, 
Chat, Gmail og Kalender.

● Samarbeid i sanntid med Google 
Meet, Dokumenter, Regneark, 
Presentasjoner, Nettsteder 
og Jamboard.

● Kommuniser med elever, lærere, 
foresatte og administratorer via 
Google Meet, Chat og Gmail, 
uansett hvor du er.

● Skap et inkluderende læringsmiljø 
med individuelle 
tilgjengelighetsinnstillinger som er 
tilpasset læringsbehovene til den 
enkelte elev.

● Hjelp lærere med å spare tid med 
Classroom og Oppgaver, der de 
enkelt kan opprette kurs, organisere 
kursarbeid, dele ut tester og gi 
tilbakemeldinger med avanserte 
funksjoner.

● Gjør karaktersettingen og 
tilbakemeldingsprosessen 
konsekvent og oversiktlig med 
rubrikker 
og en kommentarbank. 

● Hjelp lærere med å effektivisere 
arbeidsflyten ved å bruke Classroom 
til å legge ut og planlegge kursarbeid 
og lage oppgavelister.

● Tilrettelegg for uavhengig tenkning 
og akademisk integritet ved å  kjøre 
plagiatrapporter som varsler 
om kildehenvisningsproblemer.

● Dra nytte av Googles praksis for 
databeskyttelse, som oppfyller 
strenge krav til personvern og 
sikkerhet og revideres 
av tredjeparter.

● Utvid sikkerheten til alle enhetene 
dine med administrering av 
mobilenheter, og få den samme 
beskyttelsen på alle enheter.

● Slå på sikkerhetsnøkler og 
totrinnsbekreftelse for å få 
et ekstra lag med sikkerhet.

● Beskytt sensitive data i Gmail og 
Disk med automatisert forebygging 
av datatap (FDT).

Velg det som passer for institusjonen din, avhengig av hva dere har behov for: 

Finn ut mer om hver utgave.

Organisasjonen din får en 
felles lagringskvote på 100 
TB i nettskyen, slik at du 
alltid har tilgang til rikelige 
mengder lagringsplass.

Education Standard for 
mer avansert sikkerhet 
og analyse 

Education Plus for 
en omfattende 
oppgradering og digital 
fornyelse

Teaching and Learning 
Upgrade for nyttige 
verktøy til bruk i digitale 
læringsmiljø
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