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Oversikt
Oppdraget til Google er å organisere informasjonen i verden og gjøre den tilgjengelig og
nyttig for alle. Mennesker, bedrifter og organisasjoner verden over bruker verktøy fra Google –
som Søk, Maps, Gmail og YouTube – for å oppnå små og store ting. Og dette inkluderer læring.
Google har en samling verktøy som er laget for skoler. Denne heter G Suite for utdanning,
og omfatter mange av produktene du kjenner, som Gmail, Kalender, Dokumenter, Skjemaer,
Presentasjoner, Meet og flere andre. Andre tjenester fra Google som ikke inngår i G Suite
for utdanning, som YouTube, Blogger og Søk, er også tilgjengelige for bruk i skolen og kan
aktiveres hvis skoleadministrasjonen godkjenner det.
Vi har forpliktet oss til strenge mål innen personvern og sikkerhet. Vi vet at vi gjør oss fortjent
til deres tillit ved å ivareta personvernet til lærere og elever, og ved å implementere den beste
sikkerheten. Dette utleveringsarket forteller mer om tjenestene i G Suite for utdanning og
forklarer ansvaret vårt rundt personvern og sikkerhet.

Du er i godt selskap
«Ved å la elevene sende inn arbeidet sitt via Classroom kan jeg holde rede på delene mine,
se på karakterer og rette oppgaver når jeg har tid, uten å måtte dra på bunker med papirer.
Classroom har gjort prosessen enkel og praktisk.»
-

Laura Barton, naturfaglærer ved Fontbonne Hall Academy

«Å ta i bruk Chromebook og G Suite har gitt oss en helt ny måte å lære på, en måte som er
samarbeidende, kreativ og alltid tilgjengelig. Det har utfordret elevene og lærerne til å tenke
annerledes på hvordan de jobber i klasserommet, og hele skolen synes det er spennende.
Det kunne ikke ha gått bedre for oss.»
-

Mr. Macaulay, LEO Academy Trust

«Vi pleide å bruke flere titusen euro årlig på ting som nettverk, filtrering av spam,
sikkerhetskopiering på nettet og administrering av brannmurer. Nå kan vi bruke mer penger
på teknologi i klasserommet.»
-

Ivo Maliepaard, ICT leder for retningslinjer, SOPOGO Foundation, Nederland
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Slik brukes noen av verktøyene våre i skolen:
Med Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner kan elever samarbeide med hverandre
og lærerne i sanntid, slik at de kan dele arbeidet sitt, få tilbakemeldinger og redigere med det
samme. Arbeidet kan holdes privat, deles med andre (for eksempel en forelder eller hele
klassen) eller deles offentlig. Det beste er at man har tilgang til arbeidet fra hvilken som helst
datamaskin eller nettbrett, hvor som helst, når som helst.
Lærere kan spare tid og aktivisere elevene ved å bruke Google Classroom til å sende oppgaver
og ressurser digitalt. Men Classroom kan lærerne følge med på at elevene sender
inn arbeidet sitt i tide. Elever som bruker Classroom, kan enkelt se når oppgaver skal leveres,
og de får klare varsler når de er sent ute. Dette hjelper dem å følge med og være strukturerte.
Med Google Nettsteder kan lærere og elever skape sine egne nettsteder uten å måtte kode. For
eksempel bruker elever ofte Nettsteder for å lage personlig tilpassede e-porteføljer
over arbeidet sitt, slik at lærere og foreldre enkelt kan følge med på utviklingen deres.
Lærere kan også bruke Google Nettsteder til å lage raske og enkle nettsteder til klassen,
sporten eller klubben.
Med verktøyene i Googles Administrasjonskonsoll kan administratorer persontilpasse
G Suite for utdanning til sine skoler, lærere og elever. En administrator kan for eksempel
blokkere Gmail for yngre elever, men tillate at eldre elever på samme skole kan sende e-post
til hverandre. Administratorer kan også velge å blokkere visse nettsteder for å sikre at elevene
er trygge og produktive.
Finn ut mer på edu.google.com/gsuite.
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Introduksjon for foresatte
Hvorfor gir Google bort G Suite for utdanning gratis?
Google forplikter seg til å bruke ressursene våre – produktene, programmene, filantropien
og menneskene – til å gjøre utdanning tilgjengelig for alle. G Suite for utdanning er en svært
praktisk og kraftfull måte for oss å gjøre det på. Vi mener at teknologi kan være et kraftig
verktøy for å hjelpe lærere og elever å lære og skape sammen.
Vi vil også hjelpe neste generasjons arbeidere å bli mer samarbeidende, effektive og
produktive, og gjøre dem i stand til å løse komplekse problemer ved hjelp av verktøyene
våre. Dagens elever er inne i den nye digitalbaserte arbeidsstyrken før vi vet ordet av det,
så vi vil at de skal lære en ny måte å jobbe på som de kan ta med seg.
Hva er de viktigste fordelene med G Suite for utdanning i klasserommet?
Verktøyene våre drives av at lærere, instruktører og ledere innen utdanning forteller
oss hva de trenger, og vi har identifisert tre områder hvor vi kan hjelpe:
●

Vi hjelper lærere å være mer produktive ved å strømlinjeforme tidkrevende
administrative oppgaver, som å samle inn oppgaver.

●

Vi tilbyr verktøy som tilpasser seg de endrede behovene til elever og lærere
ved å gjøre det lettere å oppmuntre til samarbeid, kreativitet og kritisk tenkning.

●

Vi hjelper skoler å få mest mulig ut av budsjettene sine ved å tilby en full
programpakke for produktivitet, uten kostnad, til skoler som er kvalifisert,
inkludert døgnåpen brukerstøtte og klasseledende sikkerhet.

Er dette tilgjengelig for barn med funksjonshemminger?
Ja. G Suite for utdanning har innebygde funksjoner for tilgjengelighet for å støtte elever
med ulike behov og læringsstiler. Elever kan for eksempel bruke verktøyene ved hjelp av
stemmestyring eller en skjermleser. Verktøyene er også fullt ut kompatible med tilbehør
som enheter og skjermer med blindeskrift. Elevene kan til og med aktivere teksting når
de skal presentere noe i Presentasjoner eller Meet.
Trenger vi spesifikk maskinvare?
Nei. Siden G Suite for utdanning er skybasert, trenger du bare en enhet som kan kjøre
siste versjon av en av følgende nettlesere: Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 eller Safari.
Du kan prøve andre nettlesere, men da kan det være at visse funksjoner ikke fungerer.
Bør vi oppmuntre barna til å tilbringe mer tid på nett?
Svaret varierer fra familie til familie. Vi mener at digital velvære betyr å finne riktig balanse
for barnet ditt og å lære barnet å kontrollere hvor mye tid det bruker på nettet.
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Barn må vite om sikkerhet på nettet.
Hvordan beskytte barnas verdifulle informasjon, gjenkjenne forsøk på svindel og nettfisking
og holde privat informasjon privat? Familieveilederen vår, Be Internet Awesome gir familier
verktøy og ressurser til å lære mer om sikkerhet på nettet og e-borgerskap, hjemme.
Og familieveilederen vår, Digital Velvære hjelper deg å starte en samtale om vanskelige
spørsmål om teknologi og finne frem i den digitale verdenen som en familie.
Vil du vite mer? Her er noen spørsmål du kan stille barnet ditt om G Suite for utdanning:
●

Bruker du Classroom, og hvordan bruker du det?

●

Hvilke gruppeoppgaver har du hatt i det siste? Hvordan samarbeidet dere?

●

Hvordan hjelper Classroom deg å holde rede på skolearbeidet?

●

Hvordan får du tilgang til arbeidet du gjør i klassen når du er hjemme? Hvor ser du
oppgavene dine?

●

Har du jobbet med gruppeoppgaver i det siste? Hvilke interessante verktøy bruker
du for å samarbeide med gruppen din?
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Sikkerhet på alvor
Google forplikter seg til å lage produkter som ivaretar personvernet til elever og lærere,
og som tilbyr klasseledende sikkerhet for barnet ditt.
Denne forpliktelsen hjelper lærere og skoleledere med å skape et sunt og trygt læringsmiljø
hvor de kan lære elever om digital velvære og sikkerhet på nettet, samtidig som de gjør
læring produktiv, persontilpasset og samarbeidende.
Her er fire måter G Suite for utdanning hjelper til med å beskytte elever og lærere på:

1. Vi holder data trygge
Google forplikter seg til å beskytte dataene til lærere og elever. Skolen eier sine egne
data. Vi holder dem bare trygge på sikre servere og plattformtjenester. Dette gjør det
enkelt for skoleledere å overvåke og administrere datasikkerhet.

2. Vi tillater ikke annonser i G Suite for utdanning.
Det er ingen annonser i G Suite for utdanning. Og vi innhenter og bruker ikke
elevopplysninger for å tillate målrettet reklame. For barne- og ungdomsskoler gjelder
dette også utenfor verktøyene i G Suite for utdanning. Barnet ditt vil for eksempel ikke se
annonser under søk på Google hvis vedkommende er logget på kontoen for G Suite for
utdanning.

3. Vi overholder bransjeregler og beste praksis
Uavhengige organisasjoner har verifisert tjenestene til Google for å sikre at praksisen
vår ved databeskyttelse holder EU-standard og følger europeiske bransjeregler.

4. Vi tilbyr Google-kontoer som administreres av skolen
Selv om en elev har en Google-konto fra før, lager vedkommende en egen konto
for G Suite for utdanning. Dette gjør at skoler kan bruke korrekte innstillinger for
personvern og sikkerhet på nettet, noe som beskytter dataene på elevenes
kontoer mot å bli lagret, gjenbrukt eller administrert av tredjeparter, særlig når
det gjelder personopplysninger.
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Informasjon om personvern og sikkerhet
Personvern
Hvilke tjenester fra Google er inkludert i G Suite for utdanning?
Det er Gmail, Kalender, Classroom, Jamboard, Kontakter, Disk, Dokumenter, Skjemaer,
Grupper, Regneark, Nettsteder, Presentasjoner, Meet og Arkiv.
Inneholder G Suite for utdanning annonser?
Nei. Det er ikke annonser i G Suite for utdanning, og vi innhenter og bruker ikke elevopplysninger for
å lage markedsføringsprofiler. For barne- og ungdomsskoler gjelder dette også utenfor verktøyene i
G Suite for utdanning. Barnet ditt vil for eksempel ikke se annonser under søk
på Google hvis vedkommende er logget på kontoen for G Suite for utdanning.
Hvordan innhenter og bruker G Suite for utdanning informasjon?
Personopplysninger innhentes når G Suite for utdanning brukes, og bare til å tilby tjenesten.
Vi må for eksempel bruke e-postadressen til en elev for å la eleven sende e-post.
Har elever tilgang til andre tjenester fra Google med kontoen for G Suite for utdanning?
Tilleggstjenester (som YouTube, Maps og Blogger) som er utviklet for forbrukere, kan også brukes
med kontoer for G Suite for utdanning, men bare dersom administratoren på skolen gir tilgang til det
til utdanningsformål. Disse tjenestene kan vise annonser, men personopplysninger (eller andre
opplysninger tilhørende kontoen) fra brukere på barne-og ungdomsskolen blir ikke brukt til målretting
av annonser.

Sikkerhet
Hvilke tredjeparter har evaluert Googles sikkerhetspraksis?
Uavhengige kontrollorganer og tredjepartsorganisasjoner har verifisert at personvernpraksisen vår
1
og kontraktsforpliktelser for G Suite for utdanning overholder datastandarder . Ernst & Young
bekreftet at personvernpraksisen og de kontraktbaserte forpliktelsene i G Suite for utdanning
samsvarer med ISO/IEC 27018:2014.

1

ISO/IEC 27018:2014 and SSAE 16 / ISAE 3402 Type II SOC 2
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Hvordan sikrer Google data?
Systemene våre er blant de sikreste i bransjen, og vi gjør alt vi kan for å forhindre ethvert
ulovlig forsøk på å få tilgang til dataene til kundene våre. Dataene på skolen din får faktisk
den samme bransjeledende beskyttelsen i flere lag som Google bruker i sine egne operasjoner.
Datasentrene våre er bygd med spesialdesignede servere som kjører vårt eget operativsystem
for sikkerhet og ytelse, og Googles sikkerhetsingeniører, deriblant noen av verdens fremste
eksperter, jobber døgnet rundt for å oppdage trusler tidlig og reagere raskt.
Krypterer Google dataene mine?
Ja. Data innenfor G Suite er kryptert når de ligger på en disk, lagres på sikkerhetskopi,
flyttes over internett eller flyttes mellom datasentre. Kryptering er en viktig del av sikkerheten til
G Suite, og det hjelper deg å beskytte e-postene, chattene, filene dine på Google Disk
og andre data.

Vår forpliktelse og overholdelse
Hvordan forplikter G Suite for utdanning seg til GDPR?
Google forplikter seg til overholdelse under EUs lover, som overholdelse i hele G Suite for
utdanning, Vi forplikter oss også til å hjelpe kundene våre med å overholde GDPR ved å tilby
robust ivaretakelse av personvern og sikkerhet innebygd i tjenestene og kontraktene våre over
flere år.
Hvordan vet vi at dere holder det dere lover?
Det er dine data, og vi vil at du skal vite hva som skjer med dem, så du kan ta informerte valg.
Vi har kontraktsfestede forpliktelser i avtalene om G Suite for utdanning, og forplikter oss til
å overholde standarder innen personvern og sikkerhet.
Hvilke valg har jeg som forelder eller foresatt?
Foreldre til brukere av G Suite for utdanning på barne- og ungdomsskoler har tilgang til barnets
personopplysninger og kan be skolens administrator om å slette dem. Om en forelder vil stoppe
fremtidig innhenting av barnets opplysninger, kan forelderen be administratoren bruke
tjenesteinnstillingene som er tilgjengelig for å begrense barnets tilgang til funksjoner eller
tjenester, eller slette barnets konto helt.
Du og barnet kan gå til https://myaccount.google.com når barnet er logget på kontoen
for G Suite for utdanning for å se og administrere personopplysningene og -innstillingene
for kontoen.
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