
Finn ut mer om forpliktelsene til Google 
for Education knyttet til personvern 
og sikkerhet.

G Suite-verktøy som brukes av barnet ditt

Classroom Med Classroom kan barna finne alle oppgavene sine, kommunisere med lærerne og få tilbakemeldinger 
og karakterer. Som familiemedlem kan du velge å få sammendrag til foresatte, som hjelper deg å følge 
med på barnets fremdrift.

Skjemaer Med de innebygde undervisningsfunksjonene kan lærerne lage quizer i Google Skjemaer, slik at barna 
kan vise hva de har lært. Elevene kan også bruke verktøyet til å lage spørreskjemaer. Mange lærere 
bruker skjemaer i interaktive klasseaktiviteter eller for å samle inn informasjon og spørsmål i forkant 
av utflukter, spleiselag og foreldresamtaler.

Kalender Hver klasse i Google Classroom har sin egen kalender, slik at barna alltid har oversikt over kommende 
aktiviteter og oppgaver. Lærere kan også opprette avtalevinduer i kalenderen for å planlegge samtaler 
med elever eller foreldre.

Disk Disk fungerer som barnas virtuelle ryggsekk der de kan lagre og organisere oppgaver, dokumenter 
og pensummateriale på en trygg og tilgjengelig måte. All viktig informasjon og arbeid som barnet gjør, 
lagres automatisk og kan åpnes på en hvilken som helst enhet. Det kan være nyttig å sette seg sammen 
med barna og gå gjennom alt skolearbeidet som er lagret i Google Disk.

Funksjoner for 
tilgjengelighet

Tilgjengelighetsfunksjoner er innebygd i G Suite for utdanning, slik at barna kan lære på en måte som 
passer for dem. Hvis de trenger ekstra hjelp, kan de bruke stemmestyrt skriving, skjermleser, koble til 
en leselist eller bruke teksting i Google Presentasjoner og Meet.

Du har kanskje hørt om G Suite, som blant annet inkluderer apper 
som Gmail, Google Dokumenter, Lysbilder, Regneark, Skjemaer 
og Disk. Skoler har tilgang til en gratisversjon kalt G Suite for 
utdanning. Denne versjonen, som også inkluderer Google 
Classroom, gjør det enklere for barna å kommunisere og 
samarbeide på skolen og hjemme, på alle typer enheter 
og i et sikkert miljø.

Fortell mer om G Suite for utdanning
    

I dag brukes G Suite for utdanning av over 90 millioner elever og lærere over hele verden. 
Disse verktøyene gjør det lettere for lærere og elever å kommunisere, samarbeide og administrere 
undervisningen. G Suite har også innebygde funksjoner for tilgjengelighet som støtter elever med 
ulike behov og læremåter og bidrar til mer inkluderende undervisning.

Hvordan bruker barnet ditt G Suite på skolen?
     

Skolen tilbyr en administrert Google-konto som elever og lærere kan bruke i undervisningen. 
Skolen kan også aktivere  tilleggstjenester som ikke er en del av kjernetilbudet i G Suite for utdanning. 
Her er noen av G Suite-verktøyene som er mest brukt i undervisningen, og informasjon om hvordan 
barna bruker dem. 

Veiledning for foresatte – G Suite 
for utdanning 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none&hl=no
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none&hl=no
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136?hl=no
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&hl=no
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&hl=no
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&hl=no
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=no
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=no
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&hl=no


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

Hvis du vil vite mer om G Suite for utdanning, kan du sjekke 
ut opplæringen i Lærersenteret og brukerstøtten, 

se en veiledning eller gå til nettstedet vårt.

Dokumenter, 
Regneark og 
Presentasjoner

Barna kan opprette dokumenter, regneark og presentasjoner og samarbeide med hverandre og 
lærerne i sanntid. De kan dele arbeidet sitt, få tilbakemeldinger og gjøre endringer med det samme. 

Google Meet Når det ikke er mulig å holde foreldresamtaler ansikt-til-ansikt, kan barnets lærer arrangere et 
virtuelt møte i Meet. Meet er også en god løsning for fjernundervisning ettersom lærere kan holde 
leksjoner og kommunisere med klassen selv om de ikke er fysisk til stede. Meet har også 
lærerkontroller, inkludert funksjoner for å kutte lyden på andres mikrofoner og fjerne deltakere.

Slik samarbeider og kommuniserer barna via G Suite

Du kan finne ut mer om forpliktelsene til Google for Education 
knyttet til personvern og sikkerhet på google.com/edu/privacy.

Hvordan beskyttes barnas data?
     

Google forplikter seg til å lage produkter som ivaretar personvernet 
til elever og lærere, og som tilbyr klasseledende sikkerhet for 
skolene. Hvis barnet bruker Classroom og G Suite for Education, 
eier ikke Google noen av elevenes data, og ingen annonser vises til 
elevene. Vi følger overholdelsesstandarder som FERPA1 og COPPA2. 

Vil du vite mer? Her er noen forslag til samtaleemner:
      
● Hvilke gruppeoppgaver har du hatt i det siste? Hvordan samarbeidet dere?

● Hvilket gruppeprosjekt likte du best? Hva var temaet og hva lærte du? 

● Hvordan hjelper Classroom deg å holde rede på skolearbeidet?

● Hvor ser du oppgavene dine? 

● Hvordan får du tilgang til skolearbeidet når du er hjemme?
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https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=no
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