
 

Google Fotos
Du kan oprette et delt fotoalbum med 
venner og familie, så du nemt kan dele 
fotos og se øjeblikke fra deres hverdag. 
Albummet er privat, og kan kun tilgås af 
dig og dem du har inviteret.

Sådan starter du:

1. Download Google Fotos-appen på 
din smartphone eller tablet (Android, 
iPhone/iPad)

2. Log ind med din Google-konto (eller 
opret en konto først )

3. For at skabe et nyt album, tryk på ‘Til 
dig’ i bunden og vælg ‘Album’

4. Navngiv albummet, tryk ‘del’ og 
vælg de kontakter du ønsker at 
tilføje. Vælg herefter fotos og 
videoer du ønsker at dele. Når 
albummet er delt, kan man tilføje 
billeder løbende.

Tip: Du kan uploade alle de billeder du vil. 
Invitationen kan gemme sig i spam i 
indbakken. Find en detaljeret guide her

 

Hold kontakten med dem, du holder af - og bliv inspireret

Det kan være svært ikke at have mulighed for at gøre, som man plejer og besøge dem, 
man holder af. Heldigvis er der værktøjer, der kan hjælpe dig med både at holde 
kontakten med dine nære - og forhåbentlig bidrage til lidt inspiration og underholdning i 
tiden derhjemme. 

Hold kontakten med venner og familie

Duo
Med Duo kan du foretage online  
videoopkald med op til 8 personer 
via en tablet, smartphone eller 
computer. Hermed kan du byde på 
digital middag eller stadig mødes 
med kortklubben. Alle opkald er 
krypterede og private.

Sådan starter du på mobilen

1. Tag din smartphone (Android / 
iPhone). Sørg for at du har:

● Et telefonnummer og en 
telefon, der kan modtage sms.

2. Download Duo-appen til 
Android eller iPhone. 

3. Åbn appen 
4. Verficer dit telefonnummer
5. Find dine kontakter ved at søge 

efter navn eller telefonnummer.

Tip: Dem du vil ringe til skal også 
udføre ovenstående trin. 
Find en detaljeret guide her

Alle værktøjer er gratis og kræver ikke abonnement

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=da
https://apps.apple.com/dk/app/google-fotos/id962194608?l=da
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&hl=da
https://support.google.com/photos/answer/6131416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tachyon&hl=da
https://apps.apple.com/dk/app/google-duo/id1096918571?l=da
https://support.google.com/duo/answer/6386089?hl=da


 

               YouTube

YouTube er en video platform fyldt 
med videoer indenfor enhver 
kategori. Du kan tilgå YouTube på din 
computer eller din smartphone via 
YouTube-appen. 

Udover underholdning, kan du finde 
inspiration og holde dig informeret, 
både om Danmark og udlandet.

Ved at bruge søgefunktionen kan du 
lede efter ethvert emne, der 
interesserer dig. Eksempelvis: 
madlavning, mad, fodbold, jazz, 
maleteknikker eller yoga. 

Tip: Mange TV-kanaler og medier har 
deres egen YouTube-kanal, som du 
kan følge. Eksempelvis DR 
Nyhederne.

Sådan finder du det, du vil se:

Besøg youtube.com på din computer 
eller download appen på din telefon 
eller tablet (Android, iPhone/iPad).

Indtast hvad du vil søge efter i 
søgebjælken i toppen.

Få inspiration og bliv underholdt

            Arts & Culture

Udforsk lokale og internationale 
muséer fra dit hjem. Bevæg dig 
indenfor muséets vægge, tag et nært 
kig på et bestemt maleri eller dyk ned i 
en bestemt kunstart eller tidsalder.

Hjemmesiden er primært på Engelsk. 
Du kan finde en oversættelse af de 
forskellige menupunkter nedenfor:

Home: Find aktuelle og historiske 
udstillinger udvalgt af eksperter. 

Explore: Brug værktøjet til at udforske 
bestemte tidsaldre, kunstnere m.m.  

Nearby: Find udstillinger eller museer 
fra dit nærområde.

Search: Søg efter en kunstner eller et 
museum du er interesseret i. Eksempel: 
Statens Museum for Kunst 

Hvordan kommer jeg i gang?

Besøg artsandculture.google.com på 
din computer eller download appen på 
din smartphone (Android, iPhone).

God kulturjagt!

Alle værktøjer er gratis og kræver ikke abonnement

https://www.youtube.com/channel/UC8tSbn8Q4rnsSQPY-1kzXuw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC8tSbn8Q4rnsSQPY-1kzXuw/videos
https://www.youtube.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=en
https://apps.apple.com/dk/app/youtube/id544007664
https://artsandculture.google.com/partner/statens-museum-for-kunst
https://artsandculture.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=en
https://apps.apple.com/dk/app/google-arts-culture/id1050970557?l=dk

