
Kan dere ikke møtes ansikt til ansikt? Kommuniser utenfor klasserommet 
via Google Meet
   
Google Meet inngår i Google Workspace og er tilgjengelig gratis for 
skoler via Google Workspace for utdanning. Lærere kan bruke 
Google Meet, et videokonferanseverktøy, til å ha individuelle 
samtaler med barna, legge til rette for fjernundervisning og 
arrangere virtuelle møter med foreldre og andre foresatte.

Hvis barnet ditt har en datamaskin eller mobilenhet med 
internettilgang og en Google Workspace for utdanning-konto, kan 
lærerne fortsette å undervise via video i Google Meet.
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Hvorfor velger skoler Google Meet?
    
● Administratorer konfigurerer Meet

Skolens IT-administrator konfigurerer og 
aktiverer Google Meet og sørger for at 
noen funksjoner bare er tilgjengelige 
for lærere.

● Læreren har styringen
Bare lærere kan fjerne eller kutte lyden fra 
andre deltakere i et møte. Dette betyr at 
elevene ikke kan fjerne eller kutte lyden fra 
læreren ved en feiltakelse (eller med vilje).

● Bruk direkteteksting
Elever som er døve eller hørselshemmede, 
eller trenger hjelp til å konsentrere seg, 
kan aktivere direkteteksting.

Tips om bruk av Google Meet hjemme

● Sørg for at barnet bruker Google Workspace 
for utdanning-kontoen sin 
Hvis barnet kommuniserer med læreren 
eller andre i klassen, må du sørge for at 
vedkommende bruker skole-Google-kontoen 
sin, og ikke en personlig konto.

● Få hjelp med lekser
Du kan be om hjelp med lekser eller arrangere 
møter med lærere.

● Skap en god opplevelse
For at barnet ditt skal få en best mulig 
opplevelse i Google Meet, må du sørge for 
at den nyeste versjonen er installert. Du kan 
også forbedre kvaliteten ved å slå av kameraet 
på barnets enhet.

● Oppmuntre til deltakelse
Barnet ditt kan bruke Spør i vei-funksjonen 
i Presentasjoner for å snakke med læreren 
og klassekameratene samtidig som innholdet 
presenteres.

Veiledning for foresatte – Google Meet

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none&hl=no
http://edu.google.com?hl=no
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=no


Elevenes sikkerhet med Meet
    
Google forplikter seg til å lage produkter som ivaretar 
personvernet og sikkerheten til elever og lærere på 
skolene våre.

Hvis barnet bruker Google Workspace for utdanning, eier 
ikke Google noen av elevenes data, og ingen annonser vises 
til elevene. Vi følger overholdelsesstandarder som FERPA1 og 
COPPA2. 

Spørsmål du kan stille barnet ditt om Google Meet:
    
● Hvordan bruker læreren din Google Meet i timene?
 

● Hva liker du ved å se lærere og klassekamerater på video?

● Hva er reglene i Google Meet? Hvordan skiller de seg 
fra reglene i et vanlig klasserom? 
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Finn ut mer om Google Meet og hvordan du kan hjelpe 
barnet ditt med å finne løsninger dersom det oppstår 

spørsmål, i hurtigstartveiledningen og i opplæringen vår.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=no
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1&hl=no

