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โรงเรียนอนุบาลในเมอืงอคเูรย์รี ่มที ัง้หมด 10 แหง่ ซึง่ 1 แหง่นัน้อยูท่ี ่เกาะฮรีสเอย์แ 

โรงเรียนอนุบาลสรา้งขึน้อยู่บนพ้ืนฐานเดยีวกนั แตก็่จะมคีวามแตกตา่งระหวา่งอดุมการณ์ของโรงเรียน 

โครงสรา้งและวธิีการท างาน 

 

กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรียนอนุบาลในอคเูรย์รี ่: 

คณะฝ่ายการศกึษาเป็นหวัหน้าของเทศบาลเมอืงอคเูรย์รี่ 

ควบคุมการบรหิารโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลและเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งทีท่างเทศบาลเป็นผูม้อบหมายให ้

สภาจะไดร้บัการเลือกโดยผูบ้รหิารเทศบาล ซึง่มผีูบ้รหิารฝ่าย 

และผูแ้ทนโรงเรียนอนุบาลทีเ่ขา้รว่มการประชุมกบัฝ่ายการศกึษาโดยจะมเีสรีภาพในการพูดและน าเสนอต ั

วแทนผูป้กครองจากสมาคมผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลหนึ่งคน 

และหนึ่งคนจากผูบ้รหิารโรงเรียนอนุบาลและหนึ่งคนจากตวัแทนพนกังานโรงเรียนอนุบาลทีม่ีสทิธิใ์นการเ

ขา้รว่มประชุมกบัคณะสภาโดยมเีสรีภาพในการพูดและน าเสนอตอิสภาฝ่ายการศกึษาซึง่เป็นผูก้ าหนดนโย

บายของโรงเรียนอนุบาล 

 

ฝ่ายการศกึษาของเมืองอคเูรย์รี ่เป็นผูด้แูลควบคุมโรงเรียนอนุบาล ดา้นการเงนิ การวางแผน 

การสมคัรเรียนของเด็กและใหค้ าปรกึษา 

ผูบ้รหิารฝ่ายการศกึษา คือ หวัหน้าฝ่ายการศกึษา 

ตวัแทนโรงเรียนอนุบาล คอื หวัหน้าทีร่องจากผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาล 

ทีป่รกึษาโรงเรียนอนุบาล คือ ผูบ้รหิารโรงเรียนและคณาจารย์ของโรงเรียน 

ทีเ่ป็นผูใ้หค้ าปรกึษาอยา่งมืออาชีพของโรงเรียนในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของแผนกในโรงเรียน 

 

ผูป้กครองสามารถขอความชว่ยเหลือจากฝ่ายการศกึษาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนบตุร 

กจิกรรมของโรงเรียนอนุบาลรวมท ัง้สามารถขอรบัขอ้มูลและขอความชว่เหลือเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้เรี

ยนของบุตรตนในโรงเรียนอนุบาล ใหค้ าปรกึษาส าหรบัเด็กบางคน เชน่ 

เน่ืองจากการเรียนพเิศษทีผ่า่นทางศนูย์บรกิารการศกึษาของฝ่ายการศกึษา 

ซึง่จะมนีกัจติวทิยาทีท่ างานอยูแ่ละท าสญัญากบันกับ าบดัการพูดของเมอืงอคเูรย์รีเ่น่ืองจากการใหบ้รกิารโร

งเรียนอนุบาล 

มหาวทิยาลยัแหง่เมอืงอคเูรย์รีน่ ัน้เป็นผูใ้หค้ าปรกึษาแก่สถาบนัโรงเรียนอนุบาล 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียนเป็นหวัหน้าของโรงเรียนอนุบาลและดแูลรบัผดิชอบการบรหิารและด าเนินงา

นอยา่งมืออาชีพ รองผูอ้ านวยการโรงเรียน เป็นตวัส ารองของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ในกรณีทีผู่อ้ านวยการฯไมอ่ยู ่สว่นหวัหน้าแผนกท าการบรหิารการท างานของบางแผนก 

และท างานรว่มกบัคณะครูอืน่ๆ เพือ่ใหค้วามรูแ้ละส ั่งสอนเด็ก 

ครูสอนพเิศษจะท างานกบัเด็กบางกลุม่ทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษดา้นการเรียนการสอน 

 หลกัสตูรหลกัของโรงเรียนอนุบาลถูกออกโดยกระทรวงศกึษาธกิารและวฒันธรรม 

แตโ่รงเรียนอนุบาลจะจดัเรียงหลกัสตูรเอง 

โรงเรียนอนุบาลนัน้เปิดกวา้งส าหรบัเด็กทุกคนไมว่า่จะอยูใ่นสถานภาพใดก็ตาม เด็กทีต่อ้งการ 

การศกึษาอบรมพเิศษหรือตอ้งการความชว่ยเหลือดา้นการเรียนและเลน่ 

จะไดร้บัการฝึกภายในโรงเรียน แตห่ากวา่เด็กตอ้งการ 

การฝึกอบรมพเิศษภายนอกโรงเรียน เชน่ การบ าบดัการพูด 



หรอกืายภาพบ าบดัจะตอ้งหารือกบัหวัหน้าแผนกของบุตรวา่พวกเขามสีทิธิใ์หค้รูจากโรงเรียนอนุบาลเป็นผู้

ดแูลเรือ่งน้ีหรือไมห่รืออาจจะเป็นความรบัผดิชอบของผูป้กครอง 

การลดคา่ธรรมเนียมรายเดอืนส าหรบัพ่อแมเ่ล้ียงเดีย่ว หากผูป้กครองท ัง้สองคนอยู่ในระหวา่งการศกึษา 

หรือผูป้กครองท ัง้สองคนเป็นคนวา่งงาน หรือวา่ผูป้กครองคนใดคนหนึ่งศกึษาอยูแ่ละอกีคนวา่งงาน 

การลดคา่ธรรมเนียมจะเริม่ด าเนินการหลงัจากวนัที ่1 ของเดอืนถดัไปหลงัจากยืน่ใบรบัรอง 

 

โรงเรียนอนุบาลมีสทิธใินการปิดการสอนเน่ืองจากวนัวางแผนงาน วนัอบรมสมัมนา วนัประชุมพนกังาน 

โรงเรียนอนุบาลนัน้อาจจะท าการปิดเน่ืองจากวนัเหลา่น้ีทีแ่ตกตา่งกนัไป 

แตก่ารปิดโรงเรียนอนุบาลดว้ยเหตผุลเหลา่น้ีจะตอ้งท าการแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอยา่งน้อยหนึ่งเดอืน 

 

เด็กทกุคนจะตอ้งท าการหยุดพกัรอ้นเป็นเวลา 4 สปัดาห์ตอ่เน่ืองกนั 

การก าหนดวนัหยุดฤดรูอ้นขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของคณะผูบ้รหิารโรงเรียนในแตล่ะคร ัง้ 

และจะตอ้งแจ้งใหท้ราบในช่วงตน้ปีใหม ่เดอืนกรกฎาคมเป็นเดอืนทีไ่มเ่สยีคา่บรกิาร 

 

Umsókn um leikskóla 

การสมคัรเขา้โรงเรยีนอนุบาล 
จะตอ้งท าการสมคัรโรงเรียนอนุบาลผา่นทางแบบฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์เมอืงอคเูรย์รี ่
www.akureyri.is  และสิง่ทีส่ าคญัคอืใบสมคัรจะตอ้งกรอกใหค้รบถว้น ผูป้กครองทีป่ระสงค์จะสมคัร 
รร.อนุบาลใหบ้ตุรของตนจะตอ้งยืน่ใบสมคัรไมช่า้กวา่วนัที ่15 กุมภาพนัธุ์ ของปีนัน้ๆ 
การลงทะเบยีนจะเริม่ในเดอืนมนีาคม  
เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งลงทะเบยีนผูป้กครองจะไดร้บัอเีมลพรอ้มขอ้มลูวา่โรงเรียนใดทีบุ่ตรของทา่นสามารถเขา้เ
รียนได ้ เด็กๆจะลงทะเบยีนในโรงเรียนอนุบาลโดยใชห้มายเลขประจ าตวัประชาชน ซึง่คอื ตามอายุ 
แตต่ามระเบยีบของเมอืงอคูเรย์รีจ่ะมขีอ้ยกเวน้เน่ืองจากความเป็นพีน้่องกนั 
เพือ่ทีจ่ะม ั่นใจไดว้า่บตุรผูน้้องจะไดเ้ขา้โรงเรียนเดยีวกบักบับตุรผูพ้ี ่ 
 
 
 
Leikskólagjöld 
 คา่ธรรมเนียมโรงเรียนอนุบาลจะเรียกเก็บลว่งหน้าและวนัก าหนดช าระคอืทุกวนัที ่15 ของทุกเดอืน 
การเรียกเก็บหน้ีคา่ธรรมเนียมโรงเรียยนอนุบาลจะแสดงในธนาคารออนไลน์ 
หากคา่ธรรมเนียมไมไ่ดช้ าระตามก าหนดจะมดีอกเบีย้เพิม่นบัต ัง้แตว่นัทีเ่รียกเก็บ 
ซึง่จะนบัวา่เป็นวนัทีใ่บแจง้หน้ีและหน้ีจะถูกเรียกเก็บโดยบรษิทัทวงหน้ี 
หากผูป้กครองคา้งช าระเป็นเวลาสามเดอืนบตุรของพวกเขาจะถูกยกเลกิการบรกิารทีโ่รงเรียนอนุบาล 
บตุรหรือลูกๆของผูป้กครองดงักลา่วจะไมไ่ดร้บัการเขา้ลงทะเบยีนใน รร.อนุบาล 
จนกวา่จะท าการตกลงการช าระหรือช าระใหห้มดเสยีกอ่น  
 
 
 
Samvinna við foreldra 
โรงเรียนอนุบาลเน้นดา้นการใหค้วามร่วมมอืทีด่รีะหวา่งผูป้กครองและครู 
ความสมัพนัธุ์ทีด่คีือพื้นฐานของการทีเ่ด็กรูส้กึดตีอ่โรงเรียน 
ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูป้กครองทีจ่ะใหข้อ้มลูซึง่กนัและกนั 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึในแตล่ะวนัของเด็ก 
ควรตระหนกัวา่เหตกุารณ์เพียงเล็กน้อยทีเ่กดิขึน้ในชีวติของเด็กอาจจะท าใหม้ผีลตอ่ความคดิทีผ่ดิเพ้ียนหรื
ออาจจะเปลีย่นพฤตกิรรมและความรูส้กึท ั่วไปของพวกเขาได ้
 

 

 

http://www.akureyri.is/


ความเชือ่/จารีตประเพณี (trú og siðir)  

ทีโ่รงเรียนอนุบาลจะไมส่อนดา้นศาสนาโดยตรง 

แตอ่ยา่งไรก็ตามโรงเรียนท าการรว่มกจิกรรมทางศาสนาครสิต์ 

ทีส่บืสานและสรา้งขึน้ในชาตขิองไอซ์แลนด์ เชน่ 

ในชว่งครสิต์มาสและอสีเตอร์ 

ผูป้กครองทีไ่มป่ระสงค์ใหบุ้ตรของตนมีสว่นร่วมในประเพณีเหลา่น้ี 

แนะน าใหป้รกึษาเรือ่งน้ีกบัทางหวัหน้าแผนกทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

เชน่เดยีวกบักรณีทีผู่ป้กครองไมต่อ้งการใหก้นิอาหารบางประเภท 

เน่ืองจากความเชือ่ทางศาสนา 

 

 

การปรบัตวัในโรงเรียนอนุบาล (aðlögun í leikskóla) 

การปรบัตวัคอืชว่งเวลาทีเ่ด็กท าการท าความรูจ้กักบัโรงเรียนของตน สิง่แวดล้อม 

คณุครูและเด็กๆคนอืน่ในแผนก 

การปรบัตวันัน้เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูป้กครองเชน่กนัในการท าความรูจ้กัวธิีการท างานของโรงเรียนอนุบาล 

เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะใหค้วามเคารพกบัเวลาการปรบัตวัทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

โรงเรียนจะมวีธิีการทีแ่ตกตา่งกนัไปในการปรบัตวัส าหรบัเด็ก 

บางโรงเรียนจะปรบัเด็กคร ัง้ละสองสามคนในแตล่ะคร ัง้ในขณะทีโ่รงเรียนอืน่ๆ 

จะปรบัตวักนัเป็นกลุม่ในแผนกในเวลาเดยีวกนั วธิีการดงักลา่วเรียกว่า การปรบัตวัโดยมสีว่นรว่ม 

และเป็นวธิีทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ในปีทีผ่า่นๆมา 

 วธิีการปรบัตวัโดยการมสีว่นรว่มคือเจาะจงวนัทีจ่ะเริม่เขา้เรียนโรงเรียนอนุบาล 

และในวนันัน้เหลา่ผูป้กครองและบตุรจะมาโรงเรียนพรอ้มกนั 

ผูป้กครองอยูก่บับุตรของตนในวนัทีท่ าการปรบัตวัพวกเขาดแูลบตุรของตนเอง เปลีย่นผา้ออ้มใหพ้วกเขา 

ป้อนขา้วพวกเขา เลน่กบัพวกเขา และมคีวามพรอ้มทีจ่ะมสีว่นรว่มกบังานของพนกังานในแผนก 

จะมพีนกังานร่วมอยูด่ว้ย ท าการวางแผนประจ าวนัแบง่งานและท าความคุน้เคยกบัเด็กและผูป้กครอง 

 การปรบัตวัโดยมีสว่นรว่ม ขึน้อยูก่บัสิง่ตา่งๆ เชน่ 

ความเชือ่ทีว่า่ผูป้กครองสามารถสง่ตอ่ความปลอดภยัของตนเอง 

ความอยากรูอ้ยากเห็นและความตืน่เตน้ตอ่สถานการณ์ใหม่ๆ  

ใหก้บับตุรของตนไดโ้ดยการทีผู่ป้กครองมสีว่นรว่มต ัง้แตว่นัแรก 

จะเพิม่ความรูส้กึปลอดภยัในการท าแผนประจ าวนัและสิง่ตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในโรงเรียนอนุบาล 

พวกเขาจะเห็นการท างานของพนกังาน พวกเขาไมแ่คเ่พียงรูจ้กักบัพนกังานแตรู่จ้กักบัเด็กคนอืน่ๆดว้ย 

รูจ้กัผูป้กครองและรบัรูส้ิง่ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรียนอนุบาล 

 

แผนประจ าวนัของโรงเรียนอนุบาล (dagskipulag leikskóla) 

การด าเนินกจิกรรมของโรงเรียนอนุบาลสว่นใหญแ่ล้วจะขึน้อยูก่บัหวัขอ้ดงัตอ่ไปน้ี 

การเลน่ (leikur) 

การเลน่  คอืการเรียนและหน้าทีข่องเด็กทีจ่ะเสรมิสรา้งพฒันาการของตน 

ความคดิและจนิตนาการ การคน้พบและสมัผสัสิง่ตา่งๆ 

ในโลกน้ีดว้ยวธิีการตา่งๆ การเลน่ของเด็กๆ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 

ประเภทใหญ่ๆ  ไดต้ามวธิีการรบัขอ้มูลของพวกเขา 

และการอบรมส ั่งสอน/คณุภาพในการศกึษา 

1. การเลน่ดา้นทกัษะการสมัผสั-และการเคลือ่นไหว 

ในกลุม่น้ีเป็นการเลน่ทุกรูปแบบทีฝึ่กฝนการสมัผสั เชน่ การจบัตอ้ง 



การไดก้ลิน่ รสชาตแิละการเคลือ่นไหว เชน่ กจิกรรมกลางแจง้ การเดนิเลน่ ยมินาสตกิ การเตน้ 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

2. การเลน่ดา้นความคดิสรา้งสรรค์ -และการกอ่สรา้ง ในกลุม่น้ีจะเป็นการละเลน่ทีท่ าการสรา้งงานศลิปะ 

เชน่การทาส ีระบายส ีปั้นดนิน ้ามนัและการกอ่สรา้ง ซึง่เด็กๆ จะกอ่โครงสรา้งจากวสัดหุลายประเภท 

3. การเลน่บทบาท และจนิตนาการ ซึง่เด็กๆ จะเลน่วา่พวกเขานัน้เป็นสิง่อืน่ทีพ่วกเขาเป็นในชีวติจรงิ เชน่ 

การเลน่หมอ เลน่ครอบครวั ฯลฯ 

4. การเลน่กฎระเบยีบ ซึง่การเลน่จะสรา้งขึน้ใหม้กีฎและจะตอ้งปฏบิตัติาม เชน่ เกมส์ไพต่า่งๆ 

และเกมออกค าส ั่ง 

 

กจิกรรมกลางแจ้ง (útivera) 

กจิกรรมกลางแจง้เป็นสว่นส าคญัของการอบรมส ั่งสอนของโรงเรียนอนุบาล 

ซึง่น ั่นจะเป็นการเคลือ่นไหวรา่งกายและการเลน่ของเด็กๆ 

ซึง่ท าการใหค้วามส าคญักบัมนั 

โรงเรียนอนุบาลสว่นมากจะใหเ้ด็กๆออกไปเลน่กลางแจ้งทุกวนัและบางวนัก็สองคร ัง้ 

กจิกรรมกลางแจง้ก็จะท าการเลน่ในสนามเด็กเลน่ของโรงเรียนอนุบาลหรือวา่เด็กๆ 

และคณุครูเดนิทางไปในสิง่แวดลอ้มทีใ่กลแ้ละไกลออกไปจากโรงเรียน 

 

การใชเ้วลาร่วมกนั (samverustundir) 

การใชเ้วลารว่มกนัจะสรา้งขึน้โดยทีว่า่คณุครูและเด็กๆ นัน้น ั่งรวมกนัอยา่งสงบ 

จากนัน้ก็อาจจะมกีารอา่นหนงัสอืกนั รอ้งเพลงหรือพูดคุยกนัเกีย่วกบัสิง่ทีน่่าสนใจในชว่งเวลานัน้ๆ 

 

กจิกรรมเป็นกลุ่ม (hópastarf) 

ในการท ากจิกรรมกลุม่จะแบง่เด็กๆออกเป็นกลุม่ตามอายุและพฒันาการของเด็ก 

ในแตล่ะกลุม่จะมจี านวนเด็กทีก่ าหนดไวแ้ละหวัหน้ากลุ่มหนึ่งคน 

กจิกรรมกลุม่โดยปกตจิะท าประมาณหนึ่งคร ัง้ ถงึสองคร ัง้ตอ่สปัดาห์ 

ในการท ากจิกรรมกลุม่จะท างานกบัหวัขอ้ทีก่ าหนดขึน้ ซึง่เป็นระยะยาวหรืออาจจะระยะส ัน้ 

 

เด็กรุน่ทีม่อีายุมากทีส่ดุในโรงเรียนอนุบาล (síðasta árið í leikskólanum) 

โรงเรียนอนุบาลสว่นมากจะท าการเน้นการสอนเป็นพเิศษ 

ส าหรบัเด็กทีก่ าลงัจะจบโรงเรียนอนุบาลในเทอมสดุทา้ยของช่วงฤดหูนาว เด็กๆท าการทดลองเรือ่งตา่งๆ 

ท างานบนโตะ๊เรียน ไปทศันะศกึษาและอืน่ๆทีท่า้ทายมากขึน้ 

เน้นความส าคญัดา้นการท างานกบัความรูท้ ั่วไปและทกัษะของเด็กๆ อยา่งมคีวามหลากหลาย 

 

การท างานรว่มกบัเด็กๆทีอ่ายุน้อยทีส่ดุ (starf með yngstu börnunum) 

การท างานรว่มกบัเด็กๆทีอ่ายุน้อยทีส่ดุจะขึน้อยูก่บัสิง่ทีพ่วกเขามคีวามตอ้งการเป็นพเิศษ 

ซึง่ก็คอืความตอ้งการในการสมัผสักาย ความหว่งใย ความม ั่นคงและความปลอดภยั 

การท างานกบัเด็กทีอ่ายุน้อยทีส่ดุมุง่เน้นไปทีก่ารละเลน่และเงือ่นไขทีส่รา้งขึน้เพือ่ดงึดดูพวกเขาในสภาพแ

วดลอ้มทีห่ลากหลายและสรา้งสรรค์ ในแตล่ะวนั 

มกีรอบทีก่ าหนดไวเ้พือ่ใหเ้ด็กรูส้กึปลอดภยัและม ั่นคงในสภาพแวดลอ้ม 

 

การแตง่ตวัของเด็กในกจิกรรมของโรงเรียนอนุบาล (klæðnaður barna í leikskólastarfi)  

เสือ้ผา้ของเด็กๆจะตอ้งสามารถใชใ้นกจิกรรมทีห่ลากหลายทีเ่ด็กๆตอ้งปฏบิตัอิยูใ่นโรงเรียนอนุบาล 

เป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งมเีสื้อผา้เสรมิตดิมาโรงเรียนดว้ย ท ัง้เสือ้ผา้ทีใ่สข่า้งในและใสข่า้งนอกดว้ย 

เสือ้ผา้ทุกตวัจะตอ้งมกีารเขียนระบชุือ่ไว ้



ผูป้กครองของเด็กทีใ่ชผ้า้ออ้มส าเร็จรูปจะตอ้งน ามาใหโ้รงเรียนเอง 

นอกเหนือจากวา่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในโรงเรียนนัน้ๆ 

เน้นส าคญัในดา้นทีใ่หเ้ด็กไดอ้อกไปเลน่ขา้งนอกหากอากาศเป็นใจ 

ฉะนัน้จงึจ าเป็นทีจ่ะใหพ้วกเขามเีสือ้ผา้ใสภ่ายนอกทีด่แีละสวมใสส่บาย 

ขอใหผู้ป้กครองเก็บเสือ้ผา้และรองเทา้ของบตุรใหเ้ป็นระเบยีบในตอนมาเรียนและหลงัเลกิเรียนแตล่ะวนั 

สามารถเก็บเสือ้ผา้ใสภ่ายนอกไวไ้ดท้ีโ่รงเรียนอนุบาลในชว่งวนัท าการแตผู่ป้กครองตอ้งท าการเก็บออกจา

กชอ่งใสเ่สือ้ผา้ของบตุรตนในทุกวนัศกุร์ 

 

การขาดโรงเรียนของเด็ก (fjarvera barna úr skólanum) 

พอ่แมจ่ าเป็นจะตอ้งแจง้ให้ทราบเกีย่วกบัการขาดเรียนของบุตรตน เชน่ 

เน่ืองจากการป่วยหรือหยุดดว้ยเหตบุงัเอญิ 

หากเด็กไมอ่ยากมาโรงเรียนนัน้จ าเป็นทีจ่ะหารือกบัคุณครูของบตุร เพือ่ทีจ่ะหาสาเหตแุละวธิีการแกป้ญัหา 

เพือ่เหตผุลดา้นความปลอดภยัขอใหผู้ป้กครองแจง้หากวา่มใีครคนอืน่นอกเหนือจากพวกเขาเองเป็นผูม้าส่

งและมารบัเด็ก บคุคลดงักล่าวจะตอ้งมีอายุอยา่งน้อย 12 ปี 

ผูป้กครองมสีทิธิใ์นการอนุญาตใิหบ้ตุรของตนหยุดโรงเรียนได ้

แตเ่ป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งแจ้งใหก้บัทางโรงเรียนอนุบาลทราบ 

  

เหตรุา้ย/อุบตัเิหต ุและประกนั (óhöpp/slys og tryggingar) 

ในกลุม่ของเด็กสามารถมเีหตรุา้ยหรืออุบตัเิหตเุกดิขึน้ไดเ้สมอ 

เด็กทกุคนทีเ่รียนอยูใ่นโรงเรียนของเมืองอคเูรย์รี ่น ัน้มีประกนัอบุตัเิหตุในระหวา่งทีพ่วกเขารบัการเล้ียงด ู

หากวา่เด็กตอ้งการความช่วยเหลือจากแพทย์ตามความเห็นของครูก็จะท าการตดิตอ่กบัผูป้กครองและใหพ้

าเด็กไปยงัแผนกอบุตัเิหตฉุุกเฉินหรือไปหาหมอฟนั 

หากกรณีเกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงก็อาจตอ้งเรียกรถพยาบาล 

ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตกุารตรวจรอบแรกทีแ่ผนกฉุกเฉินหรือหมอฟนั ทางโรงเรียนอนุบาลจะเป็นผูจ้า่ย 

หากวา่เด็กจ าเป็นตอ้งรบัการตรวจซ า้เน่ืองจากอบุตัเิหตุผูป้กครองตอ้งเป็นผูจ้า่ยเองแตส่ามารถขอเบกิคนืไ

ดจ้ากบรษิทัประกนัของตน และขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากทีน่ ั่น 

ในกรณีทีส่ิง่ของ ของเด็กเกดิความเสยีหาย เชน่ 

เสือ้ผา้หรือแวน่ตาในระหวา่งเวลาเรียนผูป้กครองรบัผดิชอบตอ่คา่เสยีหาย 

เวน้เสยีแตว่า่จะพบวา่เหตผุลทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายขึน้เป็นความไมใ่สใ่จและไมม่ีความรบัผดิชอบของคุ

ณครู ในกรณีดงักลา่วทางโรงเรียนจะเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่คา่เสยีหายท ัง้หมด 

 

เหตปุ่วยของเด็กอนุบาล (tilfallandi veikindi leikskólabarna) 

โรงเรียนอนุบาลมีไวส้ าหรบัเด็กทีส่ขุภาพด ี

หากวา่เด็กป่วยเป็นโรคตดิตอ่พวกเขาควรจะอยู่บา้นจนกระท ั่งพวกเขาไมม่ไีขเ้ป็นเวลาอยา่งน้อย 1-2 วนั 

และเมือ่เด็กกลบัมาโรงเรียนหลงัการป่วยพวกเขาสามารถรบัสทิธพิเิศษในการอยูข่า้งในเป็นเวลา 1-2 วนั 

ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของแตล่ะบคุคล 

ผูป้กครองจะตอ้งปรกึษากบัหวัหน้าแผนกของบตุรตน 

 

โรงเรียนอนุบาลเสนอระยะเวลาการดแูลทีไ่ดก้ าหนดไว ้

และผูป้กครองสามารถเลือกได ้

ผูป้กครองจะผกูมดักบัชว่งเวลาการดแูลทีเ่ลือกเป็นเวลาอยา่งน้อยหนึ่งภาคเรียน ( 4 เดอืน) 

แตอ่ยา่งไรก็ตามก็จะค านึงถงึสถานการณ์ของผูป้กครองและสถานะของโรงเรียนอนุบาลวา่จะเป็นเวลาชว่ง

ใด 



คา่ธรรมเนียม 

คา่เลา่เรียนของโรงเรียนอนุบาลจะเรียกเก็บโดยใบช าระเงนิหรือสง่เขา้บญัชีช าระเงนิซึง่จะเป็นการจา่ยลว่ง

หน้าและวนัครบก าหนดช าระคอืทุกวนัที ่15 ของทุกเดอืน 

หากวา่คา่ธรรมเนียมไมช่ าระในวนัทีค่รบก าหนดช าระจะมดีอกเบีย้ต ัง้แตว่นัแจ้งการช าระ 

ซึง่ถือวา่เป็นวนัทีใ่นใบช าระเงนิ หากผูป้กครองคา้งช าระเป็นเวลา 3 เดอืน 

บตุรของทา่นจะถูกยกเลกิสญัญาจากทางโรงเรียนอนุบาลและหน้ีสนิจะถูกเรียกเก็บจากบรษิทัทวงหน้ี 

 

 

การแพ้อาหาร หรือภมูแิพอ้าหาร (fæðuóþol eða fæðuofnæmi) 

เด็กๆในโรงเรียนอนุบาลจะไดร้บัอาหารและเครือ่งดืม่ทีน่ ั่น 

หากวา่เด็กมภีมูแิพห้รืออาการแพต้อ่อาหารบางประเภทจ าเป็นทีจ่ะแจง้ใหห้วัหน้าแผนกของบตุรทราบและ

ยืน่ใบรบัรองแพทย์หากวา่เป็นภมูแิพ้อาหาร 

หากวา่เป็นกรณีดงักลา่วเด็กก็จะไดร้บัอาหารและเครือ่งดืม่ทีแ่ตกตา่งออกไป 

  

การรกัษาความลบัและขอ้บงัคบัในการแจง้เหตุ (þagnarskylda) 

 

ความรว่มมอืของผูป้กครอง: (foreldrasamstarf) 

โรงเรียนอนุบาลมีความพยายามเป็นอยา่งมากในการสรา้งความรว่มมอืทีด่ีตอ่กนัระหวา่งผูป้กครองกบัคณุ

ครู เพราะนั่นจะเป็นรากฐานของเด็กๆ ทีท่ าใหพ้วกเขารูส้กึดทีีอ่ยูใ่นโรงเรียน 

ท ัง้ผูป้กครองและครูจะตอ้งใหข้อ้มลูกนัและกนัดา้นความรูส้กึประจ าวนัของเด็ก 

ตอ้งตระหนกัวา่เหตกุารณ์เล็กๆในชีวติของเด็กๆ 

อาจจะท าใหพ้วกเขาเกดิความคดิทีผ่ดิและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และความรูส้กึท ั่วไปของพวกเขาได้ 

 

การประชุมผูป้กครอง: (foreldrasamtöl) 

ผูป้กครองทุกคนจะไดร้บัเชญิมาประชุมปีละคร ัง้ ในการประชุมจะรวมถงึ 

การพูดคยุเกีย่วกบัความรูส้กึของบตุร พฒันาการและความตอ้งการ 

ผูป้กครองสามารถขอเรียกประชุมไดเ้สมอ 

อกีท ัง้ครูสามารถเพิม่การประชุมกบัผูป้กครองไดห้ากวา่มคีวามจ าเป็น 

 

การน าเสนอแผนงานของแผนก: (kynning á starfi deilda) 

ในฤดใูบไมร้่วงผูป้กครองจะไดร้บัเชญิใหไ้ปทีโ่รงเรียนและท าการน าเสนอแผนงานทีจ่ะปฏบิตัใินชว่งฤดหู

นาว ยนิดตีอ้นรบัผูป้กครองมารว่มกจิกรรมทีโ่รงเรียนจดัขึน้ ซึง่จะตอ้งท าการหารือกบัครูกอ่น 

 

สมาคมผูป้กครอง: (foreldrafélag) 

สมาคมผูป้กครองจะจดัขึน้ในทุกโรงเรียน 

จุดประสงค์ของสมาคมผูป้กครองก็คือการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหวา่งครูและผูป้กครอง 

เพิม่การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในกจิกรรมของโรงเรียนและเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์กบัเด็กใหม้ากทีส่ดุ 

พอ่แมทุ่กคนจะเป็นสมาชกิโดยอตัโนมตัเิมือ่บตุรเริม่เขา้เรียน 

 

 

 

 

 



สภาผูป้กครอง: (foreldraráð) 

วา่ดว้ยขอ้ 11 กฎหมายเกีย่วกบัโรงเรียนอนุบาลเลขที ่90/2008 

จะตอ้งท าการเลือกสภาผูป้กครองในโรงเรียนอนุบาล ในสภาผูป้กครองจะตอ้งมผีูป้กครองอยา่งน้อยสามคน 

บทบาทของสภาผูป้กครองมีดงักลา่วคือ: 

อภปิรายและรายงานไปยงัโรงเรียนอนุบาลและคณะกรรมการโรงเรียน 

เกีย่วกบัหลกัสตูรการศกึษาและแผนงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเลา่เรียน 

ตดิตามผลการด าเนินงานของแผนงานวา่ไดร้บัการน าเสนอใหก้บัผูป้กครอง  

น าเสนอความคดิเห็นและมุมมองของผูป้กครอง 

ถงึผูบ้รหิารโรงเรียนและกรรมการโรงเรียนท างานรว่มกบัผูอ้ านวยการโรงเรียนเพือ่ประโยชน์ของเด็กและ

โรงเรียนอนุบาล 

  


