
Hej 2. årgang og lærere i team2 (dette brev er også lagt ud som dokument på 
Forældreintra for 2. årgang) 

 
Dette brev er svært at læse for børn, men hvis I gerne vil kunne hente Roblox 

til Jeres chromebook eller andre populære apps, som findes på Google play 
butik, skal I få Jeres forældre til at læse brevet og vejledningen, som er 

vedhæftet. De kan hjælpe jer med at oprette en privat google bruger (en 
Gmail-konto) ved siden af jeres skole google bruger (en google education-

konto). På en privat gmail-konto får I automatisk adgang til Google play butik, 

ligesom på en Android telefon eller tablet. Her kan man vælge imellem 4 mio. 
apps og de fleste af de apps, som findes til Apple ipad/iphone, findes også til 

Google play. 
 

Til spørgsmålet Hvorfor: Der er mange gode apps på Google play butik, også til 
læring. Mange Google play butik apps fungerer bedre med touchskærm end 

tilsvarende hjemmesider til chrome. Hjemmesider med f.eks. flash-indhold er 
generelt meget dårlige til touch, derfor er det smartere at spille f.eks. et 

ordspil i en app-udgave fra Google play butik end via en webside. 
 

Til spørgsmålet Hvordan: Se nedenfor! 
 
 

Google Play butik på Chromebooks: 

  
  
Google Play butik er aktiveret i Glind-domænet, men desværre vil Google kun lade private 
gmail-brugere benytte deres Google play butik. 
  
1. Opret en standard google-konto for barnet via dette link: 
 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=da 

  

 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=da


 

Mit råd er at lave en konto baseret på unilogin'et. Således f.eks. på mit 
unilogin: jako0643@gmail.com og min tilhørende google-kode. I skal naturligvis benytte 
Jeres BARNS UNILOGIN. 
 

Benyt korrekte oplysninger, men overvej, om du vil "lyve" dit barn til at være 13 år nu. 
Google er en amerikansk virksomhed, og der er mange begrænsninger på apps for børn 
under 13 år, også begrænsninger vi ikke kan forstå i en dansk kontekst. Under 
telefonnummer skal du angive dit eller barnets mobilnummer, så I kan bekræfte kontoen 
og evt. nulstille kode efter behov. 
 

 

2. Når Google-kontoen er oprettet (og man noterer NATURLIGVIS sine oplysninger, så 
man kan genfinde dem), skal man logge ud af chromebook'en og ved login 
vælge Opret ny bruger. 
  
3. Log nu ind med den nyligt oprettede googlekonto, hvor f.eks. jeg ville logge ind 
med jako0643@gmail.com som brugerid og så min tilhørende kode. Nu bliver Google Play 
butik tilgængelig i løbet af 3-5 minutter, og dit barn kan f.eks. hente Roblox på Google 
Play, blot for at tage et eksempel. Det tager lige lidt tid første gang, fordi chromebook'en 
downloader og installerer en række Google tjenester i baggrunden. 
 

4. Barnet skal nu blot lære at skifte mellem de to brugere: Deres glind-bruger, i mit tilfælde 
f.eks. jako0643@glind.dk, og deres gmail-bruger, som vi kunne kalde deres "spil-konto", i 
mit tilfælde jako0643@gmail.com. Hvis man er inde på sin spilbruger, vil man jo ikke 
kunne læse de beskeder éns lærer har sendt til glind-brugeren eller arbejde på 
skoledokumenter i skyen. 
 

V.h. Jakob, IT-vejleder 
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