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Sådan deler du filer,  
mapper og sites i Google Apps 

Deling af filer og mapper i Google Drev 

Du kan dele filer eller mapper med andre ved at sætte flueben ud for filen eller 

mappen, som du vil dele, og derefter vælge ”Mere” 

 

 

Under ”Mere” skal du vælge ”Del…” to gange. Så ser det sådan ud: 

 

 



 

 

Side 2 af 6 

 

 

Klik nu på ”Rediger…” 

Nu kan du vælge hvem du vil dele mappen eller filen med. Du kan også vælge 

om de skal kunne redigere, kommentere eller bare se. 

 

Hvis du vælger ”Alle med linket”, ”Alle på gymnasiet” eller ”Personer på 

gymnasiet med linket” dukker mappen eller filen ikke op i deres drev. Det vil 

sige at du skal huske at give dem linket til filen eller mappen. 



 

 

Side 3 af 6 

Hvis du vælger at dele med bestemte brugere, bliver du bedt om at skrive 

deres mailadresser. 

Tryk på ”Gem” bagefter. 

Hvis du har delt på andre måder end med bestemte brugere, skal du huske at 

kopiere linket. Tryk ”Udfør”. Og husk at give linket til de relevante personer. 

 

Filer og mapper, der er delt med dig, dvs. med flueben i ”Bestemte brugere”, 

kan findes i dit drev under ”Delt med mig” 

 



 

 

Side 4 af 6 

Deling af Google Sites 

Gå ind på det Google Site, som du gerne vil dele. Klik på ”Del” 

 

Så kommer denne menu (eller en lignende) op: 

 

Klik på ”Rediger…” 



 

 

Side 5 af 6 

 
Nu kan du vælge om du vil dele sitet via link, som brugerne skal huske og 

gemme, eller ved at det kommer til at stå i brugernes oversigt over 

tilgængelige sites. 

Hvis du vil dele via link, skal du sætte flueben i ”Alle med linket”. Tryk ”Gem”. 

Kopier linket, der så fremkommer, og giv det til de relevante personer. 

Hvis du vil dele så sitet kommer over i relevante personers siteoversigt, skal du 

sætte flueben i ”Bestemte brugere”, og derefter trykke ”Gem”. 

Så skal du skrive brugernes skole-mailadresser ind og vælge hvilke rettigheder, 

de skal have 

 



 

 

Side 6 af 6 

Google Sites, der er delt med dig, findes ved at gå ind på site-oversigten og 

vælge ”Gennemse Websites” 

 

Derefter skal du vælge ”(alle websites)”, og så ligger det der. 

 

 


