
* Finn ut mer om hver Google Workspace for Education-utgave på 
edu.google.com/workspaceforeducation

Gi lærere muligheten til 
å gjøre sitt beste
Med Teaching and Learning Upgrade, som kan 
legges til i utgavene Education Fundamentals og 
Education Standard*, kan undervisningen få et løft 
ved hjelp av bedre videokommunikasjon, mer 
interessant kursinnhold og verktøy som fremmer 
akademisk integritet.

Sikker og pålitelig infrastruktur
Takket være integrert sikkerhet og stabilitet på Google-nivå kan du og 
alle andre på skolen føle dere trygge. Ingen funksjoner i Teaching 
and Learning Upgrade inneholder annonser, og alle virtuelle møter blir 
automatisk kryptert.

Oppmuntre til å skape eget arbeid
Med plagiatrapporter får elever og lærere et verktøy som gjør det mulig å søke raskt gjennom 
arbeidet etter manglende kildehenvisninger og identifisere originalkildene.

Snakk sammen – når og hvor som helst
Gi lærere, elever, administratorer og foresatte muligheten til å kommunisere og samarbeide virtuelt 
med mer avanserte videokonferansefunksjoner i Google Meet.

Gjør undervisningen mer spennende
Gjør det lettere for lærere å skape mer interessant innhold i Classroom via integrering av 
populære verktøy, samt lage kurs på mer effektive måter med kursmaler. 
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Utnytt flere læringsmuligheter

Med Teaching and Learning Upgrade får du mer avanserte funksjoner i Google Meet, Classroom 
og Oppgaver. Oppgraderingen er sømløst integrert med andre produktivitetsverktøy i Google 
Workspace for Education, som for eksempel Gmail, Dokumenter og Kalender.

Få lagringsplassen dere trenger
Med hver lisens får dere 100 GB ekstra felles 
lagringsplass. På den måten er det alltid nok plass 
til å lagre innspilte leksjoner og mye annet 
i Google Foto, Disk eller Gmail.

Velg hvor mange lisenser du skal kjøpe
Få budsjettet til å rekke lengre ved å samle kostnadene 
for flere og bedre verktøy på én enkelt plattform, 
og betal kun for lisensene du trenger.

Styrk den digitale sikkerheten
Beskytt alle på skolen med de avanserte 
sikkerhetskontrollene og statistikkfunksjonene til 
Education Standard, slik at undervisningen og 
læringen aldri avbrytes. Eventuelt kan du 
oppgradere til en mer omfattende løsning med 
Education Plus, som inkluderer både mer 
avanserte verktøy for undervisning og læring samt 
funksjoner for proaktiv sikkerhet og statistikk.
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● Hold Google Meet-møter med 
opptil 250 deltakere, eller 
kringkast direktesendinger til 
opptil 10 000 seere internt 
på domenet.

● Oppmuntre elevene til å si hva de 
synes ved hjelp av interaktive 
verktøy i Google Meet, 
for eksempel spørsmål og svar, 
avstemninger og grupperom.

● Hold enkelt oversikt og sørg for 
at alle gjør det de skal, ved hjelp 
av rapportene om deltakelse 
i Google Meet. 

● Ta opp, lagre og arkivér møter 
direkte i Disk, slik at du enkelt 
kan få tilgang til dem på et 
senere tidspunkt.

● Lag mer interessant innhold med 
Classroom-utvidelser og integrer 
favorittverktøy fra tredjeparter 
i Classroom – med én 
global pålogging.

● Gi enkelt tilgang til 
markedsplassen for 
programtillegg direkte i 
Classroom, så lærerne kan velge 
verktøyene de selv vil ha.

● Gjør det mulig for administratorer 
å sende programtillegg til 
enkeltlærere eller grupper med 
lærere, for eksempel basert på 
klassetrinn eller emne.

● Spar tid ved enkelt å identifisere 
mulig plagiering og oppmuntre til 
autentisk elevarbeid med et 
ubegrenset antall 
plagiatrapporter.

● Oppdag eventuell plagiering 
elevene imellom ved 
å gjennomsøke arbeidet og sjekke 
det opp mot tidligere 
innleveringer i et eget 
repositorium. 

● Motivér elevene til å skape sitt 
eget arbeid og bruke nøyaktige 
kildehenvisninger ved å gi dem 
flere muligheter til 
å kjøre plagiatrapporter.
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