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โรงเรยีนอนุบาลในเมอืงอคูเรยร์ ี ่มที ัง้หมด 11 แห่ง ซ ึง่ 2 แห่งน้ันอยูท่ีเ่กาะฮรสีเอยแ์ละเกาะกรมีสเ์อย ์

โรงเรยีนอนุบาลสรา้งขึน้อยูบ่นพืน้ฐานเดยีวกนั แตก็่จะมคีวามแตกตา่งระหวา่งอดุมการณข์องโรงเรยีน 

โครงสรา้งและวธิกีารท างาน 

 

กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีนอนุบาลในอคูเรยร์ ี ่: 

คณะฝ่ายการศกึษาเป็นหวัหนา้ของเทศบาลเมอืงอคเูรยร์ ี ่

ควบคมุการบรหิารโรงเรยีนอนุบาลของเทศบาลและเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งทีท่างเทศบาลเป็นผูม้อบหมายให ้

สภาจะไดร้บัการเลอืกโดยผูบ้รหิารเทศบาล ซึง่มผีูบ้รหิารฝ่าย 

และผูแ้ทนโรงเรยีนอนุบาลทีเ่ขา้รว่มการประชมุกบัฝ่ายการศกึษาโดยจะมเีสรภีาพในการพูดและน าเสนอตวั

แทนผูป้กครองจากสมาคมผูป้กครองโรงเรยีนอนุบาลหน่ึงคน 

และหน่ึงคนจากผูบ้รหิารโรงเรยีนอนุบาลและหน่ึงคนจากตวัแทนพนักงานโรงเรยีนอนุบาลทีม่สีทิธิใ์นการเข ้

ารว่มประชมุกบัคณะสภาโดยมเีสรภีาพในการพูดและน าเสนอตอิสภาฝ่ายการศกึษาซึง่เป็นผูก้ าหนดนโยบา

ยของโรงเรยีนอนุบาล 

 

ฝ่ายการศกึษาของเมอืงอคเูรยร์ ี ่เป็นผูด้แูลควบคมุโรงเรยีนอนุบาล ดา้นการเงนิ การวางแผน 

การสมคัรเรยีนของเด็กและใหค้ าปรกึษา 

ผูบ้รหิารฝ่ายการศกึษา คอื หวัหนา้ฝ่ายการศกึษา 

ตวัแทนโรงเรยีนอนุบาล คอื หวัหนา้ทีร่องจากผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาล 

ทีป่รกึษาโรงเรยีนอนุบาล คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนและคณาจารยข์องโรงเรยีน 

ทีเ่ป็นผูใ้หค้ าปรกึษาอยา่งมอือาชพีของโรงเรยีนในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของแผนกในโรงเรยีน 

 

ผูป้กครองสามารถขอความชว่ยเหลอืจากฝ่ายการศกึษาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนบุตร 

กจิกรรมของโรงเรยีนอนุบาลรวมทัง้สามารถขอรบัขอ้มูลและขอความชว่เหลอืเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้เร ี

ยนของบุตรตนในโรงเรยีนอนุบาล ใหค้ าปรกึษาส าหรบัเด็กบางคน เชน่ 

เน่ืองจากการเรยีนพเิศษทีผ่า่นทางศูนยบ์รกิารการศกึษาของฝ่ายการศกึษา 

ซึง่จะมนัีกจติวทิยาทีท่ างานอยูแ่ละท าสญัญากบันักบ าบดัการพูดของเมอืงอคเูรยร์ ีเ่น่ืองจากการใหบ้รกิารโร

งเรยีนอนุบาล 

มหาวทิยาลยัแห่งเมอืงอคเูรยร์ ีน้ั่นเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาแกส่ถาบนัโรงเรยีนอนุบาล 

 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเป็นหวัหนา้ของโรงเรยีนอนุบาลและดแูลรบัผดิชอบการบรหิารและด าเนินงาน

อยา่งมอือาชพี รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน เป็นตวัส ารองของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

ในกรณีทีผู่อ้ านวยการฯไม่อยู ่สว่นหวัหนา้แผนกท าการบรหิารการท างานของบางแผนก 



และท างานรว่มกบัคณะครอูืน่ๆ เพือ่ใหค้วามรูแ้ละสัง่สอนเด็ก 

ครสูอนพเิศษจะท างานกบัเด็กบางกลุม่ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษดา้นการเรยีนการสอน 

 หลกัสตูรหลกัของโรงเรยีนอนุบาลถกูออกโดยกระทรวงศกึษาธกิารและวฒันธรรม 

แตโ่รงเรยีนอนุบาลจะจดัเรยีงหลกัสตูรเอง 

โรงเรยีนอนุบาลน้ันเปิดกวา้งส าหรบัเด็กทกุคนไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพใดก็ตาม เด็กทีต่อ้งการ 

การศกึษาอบรมพเิศษหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเรยีนและเลน่ จะไดร้บัการฝึกภายในโรงเรยีน 

แตห่ากวา่เด็กตอ้งการ การฝึกอบรมพเิศษภายนอกโรงเรยีน เชน่ การบ าบดัการพูด 

หรอกืายภาพบ าบดัจะตอ้งหารอืกบัหวัหนา้แผนกของบุตรวา่พวกเขามสีทิธิใ์หค้รจูากโรงเรยีนอนุบาลเป็นผู ้

ดแูลเร ือ่งนีห้รอืไม่หรอือาจจะเป็นความรบัผดิชอบของผูป้กครอง 

การลดคา่ธรรมเนียมรายเดอืนส าหรบัพ่อแม่เลีย้งเดีย่ว หากผูป้กครองทัง้สองคนอยูใ่นระหวา่งการศกึษา 

หรอืผูป้กครองทัง้สองคนเป็นคนวา่งงาน หรอืวา่ผูป้กครองคนใดคนหน่ึงศกึษาอยูแ่ละอกีคนวา่งงาน 

การลดคา่ธรรมเนียมจะเร ิม่ด าเนินการหลงัจากวนัที ่1 ของเดอืนถดัไปหลงัจากยืน่ใบรบัรอง 

 

โรงเรยีนอนุบาลมสีทิธใินการปิดการสอนเน่ืองจากวนัวางแผนงาน วนัอบรมสมัมนา วนัประชมุพนักงาน 

โรงเรยีนอนุบาลน้ันอาจจะท าการปิดเน่ืองจากวนัเหลา่นีท้ีแ่ตกตา่งกนัไป 

แตก่ารปิดโรงเรยีนอนุบาลดว้ยเหตผุลเหลา่นีจ้ะตอ้งท าการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหน่ึงเดอืน 

 

เด็กทกุคนจะตอ้งท าการหยดุพกัรอ้นเป็นเวลา 4 สปัดาหต์อ่เน่ืองกนั 

การก าหนดวนัหยดุฤดรูอ้นขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของคณะผูบ้รหิารโรงเรยีนในแตล่ะคร ัง้ 

และจะตอ้งแจง้ใหท้ราบในชว่งตน้ปีใหม่ เดอืนกรกฎาคมเป็นเดอืนทีไ่ม่เสยีคา่บรกิาร 

 

Umsókn um leikskóla 

การสมคัรเขา้โรงเรยีนอนุบาล 
จะตอ้งท าการสมคัรโรงเรยีนอนุบาลผ่านทางแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสข์องเว็บไซตเ์มอืงอคเูรยร์ ี ่

www.akureyri.is  และสิง่ทีส่ าคญัคอืใบสมคัรจะตอ้งกรอกใหค้รบถว้น ผูป้กครองทีป่ระสงคจ์ะสมคัร 

รร.อนุบาลใหบุ้ตรของตนจะตอ้งยืน่ใบสมคัรไม่ชา้กวา่วนัที ่15 กมุภาพนัธุ ์ของปีน้ันๆ 

การลงทะเบยีนจะเร ิม่ในเดอืนมนีาคม  

เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งลงทะเบยีนผูป้กครองจะไดร้บัอเีมลพรอ้มขอ้มูลวา่โรงเรยีนใดทีบุ่ตรของทา่นสามารถเขา้เร ี

ยนได ้ เด็กๆจะลงทะเบยีนในโรงเรยีนอนุบาลโดยใชห้มายเลขประจ าตวัประชาชน ซึง่คอื ตามอาย ุ

แตต่ามระเบยีบของเมอืงอคเูรยร์ ีจ่ะมขีอ้ยกเวน้เน่ืองจากความเป็นพีน่อ้งกนั 

เพือ่ทีจ่ะมั่นใจไดว้า่บุตรผูน้อ้งจะไดเ้ขา้โรงเรยีนเดยีวกบักบับุตรผูพ้ี ่ 

 

Uppsögn á leikskólaplássi 

ระยะเวลาในการยกเลกิสญัญาทีเ่หมาะสมคอืเวลาหน่ึงเดอืน 

จะตอ้งบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่ทางโรงเรยีนอนุบาลกอ่นวนัที ่1 หรอืวนัที ่15 ของเดอืน 

แบบฟอรม์การยกเลกิสญัญาสามารถหาไดท้ี ่รร.อนุบาลของบุตร 

ไม่สามารถยกเลกิสญัญาการบรกิารโรงเรยีนอนุบาลในชว่งปิดเทอมภาคฤดรูอ้นของโรงเรยีนอนุบาล 

 

 

 

http://www.akureyri.is/


Leikskólagjöld 

 คา่ธรรมเนียมโรงเรยีนอนุบาลจะเรยีกเก็บลว่งหนา้และวนัก าหนดช าระคอืทกุวนัที ่15 ของทกุเดอืน 

การเรยีกเก็บหนีค้า่ธรรมเนียมโรงเรยียนอนุบาลจะแสดงในธนาคารออนไลน ์

หากคา่ธรรมเนียมไม่ไดช้ าระตามก าหนดจะมดีอกเบีย้เพิม่นับตัง้แตว่นัทีเ่รยีกเก็บ 

ซึง่จะนับวา่เป็นวนัทีใ่บแจง้หนีแ้ละหนีจ้ะถกูเรยีกเก็บโดยบรษิทัทวงหนี ้

หากผูป้กครองคา้งช าระเป็นเวลาสามเดอืนบุตรของพวกเขาจะถกูยกเลกิการบรกิารทีโ่รงเรยีนอนุบาล 

บุตรหรอืลกูๆของผูป้กครองดงักลา่วจะไม่ไดร้บัการเขา้ลงทะเบยีนใน รร.อนุบาล 

จนกวา่จะท าการตกลงการช าระหรอืช าระใหห้มดเสยีกอ่น  

 

 

Samvinna við foreldra 

โรงเรยีนอนุบาลเนน้ดา้นการใหค้วามรว่มมอืทีด่รีะหวา่งผูป้กครองและคร ู

ความสมัพนัธุท์ีด่คีอืพืน้ฐานของการทีเ่ด็กรูส้กึดตีอ่โรงเรยีน 

ดงัน้ันจงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูป้กครองทีจ่ะใหข้อ้มูลซึง่กนัและกนั 

ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึในแตล่ะวนัของเด็ก 

ควรตระหนักวา่เหตกุารณเ์พยีงเล็กนอ้ยทีเ่กดิขึน้ในชวีติของเด็กอาจจะท าใหม้ผีลตอ่ความคดิทีผ่ดิเพีย้นหร ื

ออาจจะเปลีย่นพฤตกิรรมและความรูส้กึทัว่ไปของพวกเขาได ้

 

ความเชือ่/จารตีประเพณี (trú og siðir)  

ทีโ่รงเรยีนอนุบาลจะไม่สอนดา้นศาสนาโดยตรง 

แตอ่ยา่งไรก็ตามโรงเรยีนท าการรว่มกจิกรรมทางศาสนาครสิต ์

ทีส่บืสานและสรา้งขึน้ในชาตขิองไอซแ์ลนด ์เชน่ 

ในชว่งครสิตม์าสและอสีเตอร ์

ผูป้กครองทีไ่ม่ประสงคใ์หบุ้ตรของตนมสีว่นรว่มในประเพณีเหลา่นี ้

แนะน าใหป้รกึษาเร ือ่งนีก้บัทางหวัหนา้แผนกทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

เชน่เดยีวกบักรณีทีผู่ป้กครองไม่ตอ้งการใหก้นิอาหารบางประเภท 

เน่ืองจากความเชือ่ทางศาสนา 

 

การปรบัตวัในโรงเรยีนอนุบาล (aðlögun í leikskóla) 

การปรบัตวัคอืชว่งเวลาทีเ่ด็กท าการท าความรูจ้กักบัโรงเรยีนของตน สิง่แวดลอ้ม 

คณุครแูละเด็กๆคนอืน่ในแผนก 

การปรบัตวัน้ันเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูป้กครองเชน่กนัในการท าความรูจ้กัวธิกีารท างานของโรงเรยีนอนุบาล 

เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะใหค้วามเคารพกบัเวลาการปรบัตวัทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

โรงเรยีนจะมวีธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัไปในการปรบัตวัส าหรบัเด็ก 

บางโรงเรยีนจะปรบัเด็กคร ัง้ละสองสามคนในแตล่ะคร ัง้ในขณะทีโ่รงเรยีนอืน่ๆ 

จะปรบัตวักนัเป็นกลุม่ในแผนกในเวลาเดยีวกนั วธิกีารดงักลา่วเรยีกวา่ การปรบัตวัโดยมสีว่นรว่ม 

และเป็นวธิทีีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ในปีทีผ่่านๆมา 

 วธิกีารปรบัตวัโดยการมสีว่นรว่มคอืเจาะจงวนัทีจ่ะเร ิม่เขา้เรยีนโรงเรยีนอนุบาล 

และในวนัน้ันเหลา่ผูป้กครองและบุตรจะมาโรงเรยีนพรอ้มกนั 

ผูป้กครองอยูก่บับุตรของตนในวนัทีท่ าการปรบัตวัพวกเขาดแูลบุตรของตนเอง เปลีย่นผา้ออ้มใหพ้วกเขา 



ป้อนขา้วพวกเขา เลน่กบัพวกเขา และมคีวามพรอ้มทีจ่ะมสีว่นรว่มกบังานของพนักงานในแผนก 

จะมพีนักงานรว่มอยูด่ว้ย ท าการวางแผนประจ าวนัแบ่งงานและท าความคุน้เคยกบัเด็กและผูป้กครอง 

 การปรบัตวัโดยมสีว่นรว่ม ขึน้อยูก่บัสิง่ตา่งๆ เชน่ 

ความเชือ่ทีว่า่ผูป้กครองสามารถสง่ตอ่ความปลอดภยัของตนเอง 

ความอยากรูอ้ยากเห็นและความตืน่เตน้ตอ่สถานการณใ์หม่ๆ 

ใหก้บับุตรของตนไดโ้ดยการทีผู่ป้กครองมสีว่นรว่มตัง้แตว่นัแรก 

จะเพิม่ความรูส้กึปลอดภยัในการท าแผนประจ าวนัและสิง่ตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนอนุบาล 

พวกเขาจะเห็นการท างานของพนักงาน พวกเขาไม่แค่เพยีงรูจ้กักบัพนักงานแตรู่จ้กักบัเด็กคนอืน่ๆดว้ย 

รูจ้กัผูป้กครองและรบัรูส้ิง่ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนอนุบาล 

แผนประจ าวนัของโรงเรยีนอนุบาล (dagskipulag leikskóla) 

การด าเนินกจิกรรมของโรงเรยีนอนุบาลสว่นใหญแ่ลว้จะขึน้อยูก่บัหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

 

การเล่น (leikur) 

การเลน่  คอืการเรยีนและหนา้ทีข่องเด็กทีจ่ะเสรมิสรา้งพฒันาการของตน 

ความคดิและจนิตนาการ การคน้พบและสมัผสัสิง่ตา่งๆ 

ในโลกนีด้ว้ยวธิกีารตา่งๆ การเลน่ของเด็กๆ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 

ประเภทใหญ่ๆ  ไดต้ามวธิกีารรบัขอ้มูลของพวกเขา 

และการอบรมสัง่สอน/คณุภาพในการศกึษา 

1. การเลน่ดา้นทกัษะการสมัผสั-และการเคลือ่นไหว 

ในกลุม่นีเ้ป็นการเลน่ทกุรปูแบบทีฝึ่กฝนการสมัผสั เชน่ การจบัตอ้ง 

การไดก้ลิน่ รสชาตแิละการเคลือ่นไหว เชน่ กจิกรรมกลางแจง้ การเดนิเลน่ 

ยมินาสตกิ การเตน้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

2. การเลน่ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์-และการกอ่สรา้ง ในกลุม่นีจ้ะเป็นการละเลน่ทีท่ าการสรา้งงานศลิปะ 

เชน่การทาส ีระบายส ีป้ันดนิน า้มนัและการกอ่สรา้ง ซ ึง่เด็กๆ จะกอ่โครงสรา้งจากวสัดหุลายประเภท 

3. การเลน่บทบาท และจนิตนาการ ซึง่เด็กๆ จะเลน่วา่พวกเขาน้ันเป็นสิง่อืน่ทีพ่วกเขาเป็นในชวีติจรงิ เชน่ 

การเลน่หมอ เลน่ครอบครวั ฯลฯ 

4. การเลน่กฎระเบยีบ ซึง่การเลน่จะสรา้งขึน้ใหม้กีฎและจะตอ้งปฏบิตัติาม เชน่ เกมสไ์พ่ตา่งๆ 

และเกมออกค าสัง่ 

 

กจิกรรมกลางแจง้ (útivera) 

กจิกรรมกลางแจง้เป็นสว่นส าคญัของการอบรมสัง่สอนของโรงเรยีนอนุบาล 

ซึง่น่ันจะเป็นการเคลือ่นไหวรา่งกายและการเลน่ของเด็กๆ ซึง่ท าการใหค้วามส าคญักบัมนั 

โรงเรยีนอนุบาลสว่นมากจะใหเ้ด็กๆออกไปเลน่กลางแจง้ทกุวนัและบางวนัก็สองคร ัง้ 

กจิกรรมกลางแจง้ก็จะท าการเลน่ในสนามเด็กเลน่ของโรงเรยีนอนุบาลหรอืวา่เด็กๆ 

และคณุครเูดนิทางไปในสิง่แวดลอ้มทีใ่กลแ้ละไกลออกไปจากโรงเรยีน 

 

 

 



การใชเ้วลารว่มกนั (samverustundir) 

การใชเ้วลารว่มกนัจะสรา้งขึน้โดยทีว่า่คณุครูและเด็กๆ น้ันน่ังรวมกนัอยา่งสงบ 

จากน้ันก็อาจจะมกีารอา่นหนังสอืกนั รอ้งเพลงหรอืพูดคยุกนัเกีย่วกบัสิง่ทีน่่าสนใจในชว่งเวลาน้ันๆ 

 

กจิกรรมเป็นกลุ่ม (hópastarf) 

ในการท ากจิกรรมกลุม่จะแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุม่ตามอายุและพฒันาการของเด็ก 

ในแตล่ะกลุม่จะมจี านวนเด็กทีก่ าหนดไวแ้ละหวัหนา้กลุม่หน่ึงคน 

กจิกรรมกลุม่โดยปกตจิะท าประมาณหน่ึงคร ัง้ ถงึสองคร ัง้ตอ่สปัดาห ์

ในการท ากจิกรรมกลุม่จะท างานกบัหวัขอ้ทีก่ าหนดขึน้ ซ ึง่เป็นระยะยาวหรอือาจจะระยะสัน้ 

 

เดก็รุน่ทีม่อีายุมากทีสุ่ดในโรงเรยีนอนุบาล (síðasta árið í leikskólanum) 

โรงเรยีนอนุบาลสว่นมากจะท าการเนน้การสอนเป็นพเิศษ 

ส าหรบัเด็กทีก่ าลงัจะจบโรงเรยีนอนุบาลในเทอมสดุทา้ยของชว่งฤดหูนาว เด็กๆท าการทดลองเร ือ่งตา่งๆ 

ท างานบนโตะ๊เรยีน ไปทศันะศกึษาและอืน่ๆทีท่า้ทายมากขึน้ 

เนน้ความส าคญัดา้นการท างานกบัความรูท้ ัว่ไปและทกัษะของเด็กๆ อยา่งมคีวามหลากหลาย 

 

การท างานรว่มกบัเดก็ๆทีอ่ายุน้อยทีสุ่ด (starf með yngstu börnunum) 

การท างานรว่มกบัเด็กๆทีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุจะขึน้อยู่กบัสิง่ทีพ่วกเขามคีวามตอ้งการเป็นพเิศษ 

ซึง่ก็คอืความตอ้งการในการสมัผสักาย ความห่วงใย ความมั่นคงและความปลอดภยั 

การท างานกบัเด็กทีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุมุ่งเนน้ไปทีก่ารละเลน่และเงือ่นไขทีส่รา้งขึน้เพือ่ดงึดดูพวกเขาในสภาพแว

ดลอ้มทีห่ลากหลายและสรา้งสรรค ์ในแตล่ะวนั 

มกีรอบทีก่ าหนดไวเ้พือ่ใหเ้ด็กรูส้กึปลอดภยัและมั่นคงในสภาพแวดลอ้ม 

 

 

 

การแตง่ตวัของเดก็ในกจิกรรมของโรงเรยีนอนุบาล (klæðnaður 

barna í leikskólastarfi)  

เสือ้ผา้ของเด็กๆจะตอ้งสามารถใชใ้นกจิกรรมทีห่ลากหลายทีเ่ด็กๆตอ้งปฏบิตัอิยูใ่นโรงเรยีนอนุบาล 

เป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งมเีสือ้ผา้เสรมิตดิมาโรงเรยีนดว้ย ทัง้เสือ้ผา้ทีใ่สข่า้งในและใสข่า้งนอกดว้ย 

เสือ้ผา้ทกุตวัจะตอ้งมกีารเขยีนระบุช ือ่ไว ้ผูป้กครองของเด็กทีใ่ชผ้า้ออ้มส าเรจ็รปูจะตอ้งน ามาใหโ้รงเรยีนเอง 

นอกเหนือจากวา่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในโรงเรยีนน้ันๆ 

เนน้ส าคญัในดา้นทีใ่หเ้ด็กไดอ้อกไปเลน่ขา้งนอกหากอากาศเป็นใจ 

ฉะน้ันจงึจ าเป็นทีจ่ะใหพ้วกเขามเีสือ้ผา้ใสภ่ายนอกทีด่แีละสวมใสส่บาย 

ขอใหผู้ป้กครองเก็บเสือ้ผา้และรองเทา้ของบุตรใหเ้ป็นระเบยีบในตอนมาเรยีนและหลงัเลกิเรยีนแตล่ะวนั 

สามารถเก็บเสือ้ผา้ใสภ่ายนอกไวไ้ดท้ีโ่รงเรยีนอนุบาลในชว่งวนัท าการแตผู่ป้กครองตอ้งท าการเก็บออกจา

กชอ่งใสเ่สือ้ผา้ของบุตรตนในทกุวนัศุกร ์

 



การขาดโรงเรยีนของเดก็ (fjarvera barna úr skólanum) 

พ่อแม่จ าเป็นจะตอ้งแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัการขาดเรยีนของบุตรตน เชน่ 

เน่ืองจากการป่วยหรอืหยดุดว้ยเหตบุงัเอญิ 

หากเด็กไม่อยากมาโรงเรยีนน้ันจ าเป็นทีจ่ะหารอืกบัคณุครขูองบุตร เพือ่ทีจ่ะหาสาเหตแุละวธิกีารแกปั้ญหา 

เพือ่เหตผุลดา้นความปลอดภยัขอใหผู้ป้กครองแจง้หากวา่มใีครคนอืน่นอกเหนือจากพวกเขาเองเป็นผูม้าส่

งและมารบัเด็ก บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 12 ปี 

ผูป้กครองมสีทิธิใ์นการอนุญาตใิหบุ้ตรของตนหยดุโรงเรยีนได ้

แตเ่ป็นเร ือ่งส าคญัทีต่อ้งแจง้ใหก้บัทางโรงเรยีนอนุบาลทราบ 

  

เหตรุา้ย/อุบตัเิหต ุและประกนั (óhöpp/slys og tryggingar) 

ในกลุม่ของเด็กสามารถมเีหตรุา้ยหรอือบุตัเิหตเุกดิขึน้ไดเ้สมอ 

เด็กทกุคนทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีนของเมอืงอคเูรยร์ ี ่น้ันมปีระกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งทีพ่วกเขารบัการเลีย้งด ู

หากวา่เด็กตอ้งการความชว่ยเหลอืจากแพทยต์ามความเห็นของครก็ูจะท าการตดิตอ่กบัผูป้กครองและใหพ้

าเด็กไปยงัแผนกอบุตัเิหตฉุุกเฉินหรอืไปหาหมอฟัน 

หากกรณีเกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงก็อาจตอ้งเรยีกรถพยาบาล 

ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตกุารตรวจรอบแรกทีแ่ผนกฉุกเฉินหรอืหมอฟัน ทางโรงเรยีนอนุบาลจะเป็นผูจ้า่ย 

หากวา่เด็กจ าเป็นตอ้งรบัการตรวจซ า้เน่ืองจากอบุตัเิหตผุูป้กครองตอ้งเป็นผูจ้า่ยเองแตส่ามารถขอเบกิคนืไ

ดจ้ากบรษิทัประกนัของตน และขอขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากทีน่ั่น 

ในกรณีทีส่ิง่ของ ของเด็กเกดิความเสยีหาย เชน่ 

เสือ้ผา้หรอืแวน่ตาในระหวา่งเวลาเรยีนผูป้กครองรบัผดิชอบตอ่คา่เสยีหาย 

เวน้เสยีแตว่า่จะพบวา่เหตผุลทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายขึน้เป็นความไม่ใสใ่จและไม่มคีวามรบัผดิชอบของคุ

ณคร ูในกรณีดงักลา่วทางโรงเรยีนจะเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่คา่เสยีหายทัง้หมด 

 

เหตปุ่วยของเดก็อนุบาล (tilfallandi veikindi leikskólabarna) 

โรงเรยีนอนุบาลมไีวส้ าหรบัเด็กทีส่ขุภาพด ี

หากวา่เด็กป่วยเป็นโรคตดิต่อพวกเขาควรจะอยูบ่า้นจนกระทัง่พวกเขาไม่มไีขเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1-2 วนั 

และเมือ่เด็กกลบัมาโรงเรยีนหลงัการป่วยพวกเขาสามารถรบัสทิธพิเิศษในการอยูข่า้งในเป็นเวลา 1-2 วนั 

ขึน้อยูก่บัสถานการณข์องแตล่ะบุคคล ผูป้กครองจะตอ้งปรกึษากบัหวัหนา้แผนกของบุตรตน 

 

โรงเรยีนอนุบาลเสนอระยะเวลาการดแูลทีไ่ดก้ าหนดไว ้และผูป้กครองสามารถเลอืกได ้

ผูป้กครองจะผูกมดักบัชว่งเวลาการดแูลทีเ่ลอืกเป็นเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงภาคเรยีน ( 4 เดอืน) 

แตอ่ยา่งไรก็ตามก็จะค านึงถงึสถานการณข์องผูป้กครองและสถานะของโรงเรยีนอนุบาลวา่จะเป็นเวลาชว่งใ

ด 

คา่ธรรมเนียม 

คา่เลา่เรยีนของโรงเรยีนอนุบาลจะเรยีกเก็บโดยใบช าระเงนิหรอืสง่เขา้บญัชชี าระเงนิซ ึง่จะเป็นการจา่ยลว่งห

นา้และวนัครบก าหนดช าระคอืทกุวนัที ่15 ของทกุเดอืน 

หากวา่คา่ธรรมเนียมไม่ช าระในวนัทีค่รบก าหนดช าระจะมดีอกเบีย้ตัง้แตว่นัแจง้การช าระ 



ซึง่ถอืวา่เป็นวนัทีใ่นใบช าระเงนิ หากผูป้กครองคา้งช าระเป็นเวลา 3 เดอืน 

บุตรของทา่นจะถกูยกเลกิสญัญาจากทางโรงเรยีนอนุบาลและหนีส้นิจะถกูเรยีกเก็บจากบรษิทัทวงหนี ้

 

 

การแพอ้าหาร หรอืภูมแิพอ้าหาร (fæðuóþol eða fæðuofnæmi) 

เด็กๆในโรงเรยีนอนุบาลจะไดร้บัอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีน่ั่น 

หากวา่เด็กมภีมูแิพห้รอือาการแพต้อ่อาหารบางประเภทจ าเป็นทีจ่ะแจง้ใหห้วัหนา้แผนกของบุตรทราบและยื่

นใบรบัรองแพทยห์ากวา่เป็นภมูแิพอ้าหาร 

หากวา่เป็นกรณีดงักลา่วเด็กก็จะไดร้บัอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีแ่ตกตา่งออกไป 

  

การรกัษาความลบัและขอ้บงัคบัในการแจง้เหตุ (þagnarskylda) 

 

ความรว่มมอืของผูป้กครอง: (foreldrasamstarf) 

โรงเรยีนอนุบาลมคีวามพยายามเป็นอยา่งมากในการสรา้งความรว่มมอืทีด่ตีอ่กนัระหวา่งผูป้กครองกบัคณุค

ร ูเพราะน่ันจะเป็นรากฐานของเด็กๆ ทีท่ าใหพ้วกเขารูส้กึดทีีอ่ยูใ่นโรงเรยีน 

ทัง้ผูป้กครองและครจูะตอ้งใหข้อ้มูลกนัและกนัดา้นความรูส้กึประจ าวนัของเด็ก 

ตอ้งตระหนักวา่เหตกุารณเ์ล็กๆในชวีติของเด็กๆ 

อาจจะท าใหพ้วกเขาเกดิความคดิทีผ่ดิและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และความรูส้กึทัว่ไปของพวกเขาได ้

 

การประชมุผูป้กครอง: (foreldrasamtöl) 

ผูป้กครองทกุคนจะไดร้บัเชญิมาประชมุปีละคร ัง้ ในการประชมุจะรวมถงึ 

การพูดคยุเกีย่วกบัความรูส้กึของบุตร พฒันาการและความตอ้งการ 

ผูป้กครองสามารถขอเรยีกประชมุไดเ้สมอ 

อกีทัง้ครสูามารถเพิม่การประชมุกบัผูป้กครองไดห้ากวา่มคีวามจ าเป็น 

 

การน าเสนอแผนงานของแผนก: (kynning á starfi deilda) 

ในฤดใูบไมร้ว่งผูป้กครองจะไดร้บัเชญิใหไ้ปทีโ่รงเรยีนและท าการน าเสนอแผนงานทีจ่ะปฏบิตัใินชว่งฤดหูนา

ว ยนิดตีอ้นรบัผูป้กครองมารว่มกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ ซ ึง่จะตอ้งท าการหารอืกบัครกูอ่น 

 

สมาคมผูป้กครอง: (foreldrafélag) 

สมาคมผูป้กครองจะจดัขึน้ในทกุโรงเรยีน 

จดุประสงคข์องสมาคมผูป้กครองก็คอืการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งครแูละผูป้กครอง 

เพิม่การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในกจิกรรมของโรงเรยีนและเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนก์บัเด็กใหม้ากทีส่ดุ 

พ่อแม่ทกุคนจะเป็นสมาชกิโดยอตัโนมตัเิมือ่บุตรเร ิม่เขา้เรยีน 

 

 

 

 



สภาผูป้กครอง: (foreldraráð) 

วา่ดว้ยขอ้ 11 กฎหมายเกีย่วกบัโรงเรยีนอนุบาลเลขที ่90/2008 

จะตอ้งท าการเลอืกสภาผูป้กครองในโรงเรยีนอนุบาล ในสภาผูป้กครองจะตอ้งมผีูป้กครองอยา่งนอ้ยสามคน 

บทบาทของสภาผูป้กครองมดีงักลา่วคอื: 

อภปิรายและรายงานไปยงัโรงเรยีนอนุบาลและคณะกรรมการโรงเรยีน 

เกีย่วกบัหลกัสตูรการศกึษาและแผนงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเลา่เรยีน 

ตดิตามผลการด าเนินงานของแผนงานวา่ไดร้บัการน าเสนอใหก้บัผูป้กครอง  

น าเสนอความคดิเห็นและมุมมองของผูป้กครอง 

ถงึผูบ้รหิารโรงเรยีนและกรรมการโรงเรยีนท างานรว่มกบัผูอ้ านวยการโรงเรยีนเพือ่ประโยชนข์องเด็กและโรง

เรยีนอนุบาล 

  


