
Sikker oppbevaring av data
    

Skoler eier dataene sine og bruker 
Googles sikre tjenere og 
plattformtjenester, noe som gjør det 
enkelt for skoleadministratorer 
å overvåke og administrere 
datasikkerheten. Gå til YouTube-kanalen 
til Google for Education for å finne 
ut mer.

Overholder bransjeregler og beste praksis
    

Uavhengige organisasjoner har verifisert 
Googles tjenester for å sikre at praksisen 
deres ved databeskyttelse lever opp til 
bransjens standarder og regelverk. 
Se denne videoen for å finne ut mer.

Et annonsefritt miljø for elevene
    

Ingen annonser vises i noen av 
kjernetjenestene i Google Workspace, og 
Google samler ikke inn data som tilhører 
elever på grunnskolen og videregående 
skole for å vise annonser eller opprette 
annonseprofiler. Ingen annonser vises for 
elever i grunnskole og videregående 
skole når de søker på Google, 
hvis de er logget på Google Workspace 
for utdanning-kontoene sine. Se denne 
videoen for å finne ut mer.

Google-konto som administreres av skolen
    

Elevene får en separat Google-konto som de 
bruker i undervisningen. Dette gjør at skoler 
kan bruke korrekte innstillinger for 
personvern og sikkerhet på nettet, noe som 
beskytter dataene mot å bli lagret, gjenbrukt 
eller administrert av tredjeparter, særlig når 
det gjelder personopplysninger.

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

Google forplikter seg til å lage produkter som ivaretar personvernet til elever og 
lærere, og som tilbyr klasseledende sikkerhet. Takket være dette kan lærere 
skape et trygt læringsmiljø hvor de kan undervise elever og formidle 
informasjon om digital balanse og sikkerhet på nettet, samtidig som 
undervisningen gjøres produktiv, persontilpasset og samarbeidsvennlig.

Personvern og sikkerhet i klasserommet 
    

Kjernetjenestene i Google Workspace for utdanning og Chromebook støtter overholdelse av 
strenge regler og standarder, inkludert FERPA1 , COPPA2 og Student Privacy Pledge. Skolene må 
evaluere og velge verktøy og i noen tilfeller også samle foreldres/foresattes samtykke til å bruke 
dem. Vi har publisert denne brukerstøtteartikkelen for å gi viktig informasjon om Google Workspace 
for utdanning og viktige ressurser som skoler og administratorer kan dele ut til foreldre. Blant disse 
ressursene er senteret for personvern og sikkerhet for Google for Education, merknaden for 
personvern i Google Workspace for utdanning og en hjelpeartikkel om noen av forskjellene mellom 
kjernetjenestene og tilleggstjenestene i Google Workspace for Education.

Hva gjør Google for å beskytte personvernet til barnet mitt?
    

Google tilbyr sikkerhetsløsninger og personvernregler som gir skolene kontroll over dataene sine. 
Slik vet du at barnet ditt blir beskyttet.

Veiledning for foresatte – sikkerhet 
og personvern 

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY&hl=no
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY&hl=no
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ&hl=no
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U&hl=no
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U&hl=no
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/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382&hl=no
https://www.google.com/edu/trust?hl=no
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html?hl=no
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html?hl=no
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=no


Hva med digital balanse og sikkerhet på nettet for elevene? 

Læreplanen for digital balanse og sikkerhet på 
nettet finnes i klasserommet, men grunnlaget 
for barnets læring legges alltid hjemme. 
Du kan delta i samtalen og hjelpe elevene med 
å skape sunne digitale vaner både på skolen 
og hjemme ved å bruke læreplanen Be 
Internet Awesome, der du kan finne mer 
informasjon om digital sikkerhet, ressurser og 
verktøy. Familieveilederen Be Internet 
Awesome Family Guide gir familier verktøy og 
ressurser til å lære mer om sikkerhet på nettet 
og e-borgerskap, hjemme. Ved hjelp av 
veilederen kan familier innføre og praktisere 
gode digitale vaner i hverdagen.

Her er noen spørsmål som vil gjøre det lettere å begynne å snakke om teknologi 
med barnet ditt:
      
● Bruker du en Chromebook eller en bærbar datamaskin på skolen? Hva bruker du den til?

● Hva liker du best å gjøre på internett eller datamaskinen?

● Hvilke nettsteder, apper eller videoer har lært deg noe, inspirert deg
eller motivert deg?

 

● Hvor mye tid bruker du på telefonen, datamaskinen eller enheten din?
Hvor mye tid bruker du på dem på skolen?
Hvor mye tid bruker du på dem hjemme?

● Hvordan holder du oversikt over skjermtiden din?
På skolen? Hjemme?

● Hva synes du er en god digital balanse?

Digital balanse innebærer å finne den 
balansen som fungerer best for elevene og 
lære dem å kontrollere hvor mye tid de 
bruker på nettet. Personvern og sikkerhet er 
like viktig på nettet som det er i den virkelige 
verden. Det er viktig at barna har kunnskap 
om sikkerhet på nettet, hvordan de beskytter 
verdifull informasjon, gjenkjenner forsøk på 
svindel og nettfisking og holder privat 
informasjon privat. Med familieveiledningen 
til digital balanse får du hjelp til å starte en 
samtale om vanskelige spørsmål om 
teknologi og finne frem i den digitale 
verdenen som en familie

Finn ut mer om personvern og sikkerhet på Google og gå til 
brukerstøtten for personvern på Chromebook.
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families?hl=no
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families?hl=no
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf?hl=no
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf?hl=no
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf?hl=no
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf?hl=no
http://goo.gl/oM1DUF?hl=no
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710&hl=no

