
Sikker læring med 
Google for Education
Det grundlæggende princip for Google for Education er at levere et 
sikkert digitalt læringsmiljø til din skole, så du kan undervise og lære 
i sikker forvisning om, at din skoles data er fortrolige og beskyttede.

Sikkerhed til mere sikre 
digitale læringsmiljøer

Beskyt din skole mod nye digitale trusler 
ved hjælp af noget af verdens mest 
avancerede digitale sikkerhed. 

Beskyt hele skolens 
personlige oplysninger

Prioriter beskyttelsen af skolens 
personlige oplysninger ved hjælp af 
værktøjer, der opretholder de højeste 
standarder for digital ansvarlighed.

PRIVATLIV OG SIKKERHED

Styring af dine data og 
synligheden til beskyttelse 
mod sikkerhedstrusler

Kom på forkant af sikkerhedstruslerne 
via én central konsol, der sikrer fuld 
synlighed af alle dine data og 
indstillinger, så du får bedre styring.

Cybersikkerhed er vigtigere 
end nogensinde

En rapport, der blev offentliggjort af FBI 
og andre føderale myndigheder, 
afslørede, at grundskoler og 
ungdomsuddannelser var de største mål 
for cyberangreb i skoleåret 2020-2021, 
hvilket omfattede størstedelen af 
alle ransomwareangreb.

Streng overholdelse af standarderne for beskyttelse af 
personlige oplysninger og sikkerhed i uddannelsessystemet

Google for Education understøtter overholdelsen af de strenge standarder 
for beskyttelse af personlige oplysninger i uddannelsessystemet – 
bl.a. FERPA, COPPA, GDPR, Student Privacy Pledge og meget mere.

Google beskytter altid din digitale sikkerhed: 

● Hver dag blokerer Gmail 100 millioner phishingforsøg
● Hver uge identificerer Google 30.000 usikre websites
● Hver måned får 74 millioner brugere hjælp fra Googles 

Adgangskodeadministrator
● Hvert år øger 700 millioner brugere deres sikkerhed

med Sikkerhedstjek

Hver dag er mere sikker med Google

Få flere oplysninger om beskyttelsen af 
personlige oplysninger og sikkerhed på 
edu.google.com/privacy

    
    

    

https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://cloud.google.com/security/compliance/?hl=en
https://passwords.google.com/
https://myaccount.google.com/security-checkup
https://edu.google.com/intl/ALL_dk/why-google/privacy-security/


Google for Education leverer et mere sikkert rum for alle på din skole, så de trygt kan engagere sig 
og lære – med indbygget sikkerhed, streng overholdelse samt kontrol og ejerskab til egne data.

Indbygget, automatisk 
beskyttelse hele døgnet

● Automatiske 
beskyttelsesfunktioner er 
indbygget, så du hele tiden er på 
forkant med de nyeste 
sikkerhedstrusler

● Proaktiv blokering med 
overvågning hele døgnet, der giver 
effektiv sikkerhed i hele dit digitale 
læringsmiljø

● Skalerbarhed og pålidelighed på 
virksomhedsniveau, der er udviklet 
til at håndtere ekstreme skift i 
aktiviteten, så der sikres en oppetid 
på 99,9 %

● En mere sikker browsing og 
søgning med udvalgt indhold, der 
passer til aldersgrupper, som 
standard til elever under 18 år

● Nyttige tips og tilpassede 
anbefalinger, så du altid er på 
forkant med digitale trusler

 

Databehandling, der er ansvarlig 
og overholder standarderne

● Understøtter overholdelsen af de 
strenge standarder for beskyttelse 
af personlige oplysninger, inklusive 
FERPA, COPPA og GDPR

● Der vises ingen annoncer 
i Google Workspace for Education, 
og personlige oplysninger for 
elever under 18 bruges ikke til 
målrettede annoncer

● Gennemsigtighed i vores 
datasikkerhedsprotokoller 
og privatlivspolitikker

● Ressourcer og kurser for digital 
ansvarlighed til understøttelse af 
den fortsatte sikkerhed på nettet

Synlighed og styring

● Dataejerskab og styringselementer, 
der sikrer, at du kan administrere 
dine data på den måde, du ønsker

● Sikkerhedsindstillinger samlet på 
ét sted og advarsler i realtid 
i sikkerhedscentret

● Analyser og indsigt, der er tilpasset 
dine behov i kontrolpanelet 
i sikkerhedscentret

● Fleksibilitet og styring, så du kan 
ændre standardindstillingerne for hele 
skoler, hold eller enkeltpersoner

● Avancerede 
sikkerhedsopgraderinger giver 
muligheder for at tilføje mere 
proaktive sikkerhedsfunktioner, 
der passer til din institutions 
unikke behov

Skab et sikkert grundlag for undervisning og 
læring med Google for Education.

De indbyggede, automatiske funktioner sikrer en 
omfattende og løbende overvågning og afhjælpning, 
samtidig med at forstyrrelser minimeres, hvilket giver et 
sikkert, digitalt læringsmiljø. Alt dette får du med:

● Google Workspace for Education Fundamentals*
● Chromebooks
● Chrome Education-opgradering

* Gratis for kvalificerede institutioner.

Tilføj førsteklasses egenskaber, der passer til 
din institutions specifikke behov.

Vælg mellem en række forskellige opgraderinger, så du 
får yderligere sikkerhedsfunktioner, der proaktivt 
beskytter din skoles data og enheder. Opgraderingerne 
omfatter:

● Google Workspace for Education Standard
● Google Workspace for Education Plus
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https://support.google.com/a/answer/134628?hl=en
https://edu.google.com/intl/ALL_dk/why-google/privacy-security/

