
ข้อมูลส ำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรงเรียนในเรคยำวิค 

 

โรงเรียนภำคบังคบั 

บตุรทกุคนต้องเข้าโรงเรียนภาคบงัคบัของปีแรกที่อายคุรบ 6 ปี, การเรียนในโรงเรียนภาคบงัคบัก าหนดจนถึงอาย ุ10 ปี, 

หลงัจากนัน้นกัเรียนสามารถสมคัรเข้าโรงเรียนมธัยมศกึษา และหลงัจากนัน้จึงเป็นมหาวิทยาลยั. 

รวมไปถึงเด็กๆทกุคนในเรคยาวิคจะต้องได้รับการเข้าเรียน 3-4 ปี 

ในโรงเรียนอนบุาลก่อนที่เค้าจะเข้าเรียนโรงเรียนประถมศกึษา. 

 

ระยะเวลำกำรเปิดเทอมของโรงเรียน 

โรงเรียนเปิดเทอม ราวๆ 20. สงิหาคม ของปี และสืน้สดุลงช่วงต้นเดือนมิถนุายน, รวมการเรียนการสอน 180 วนั. 

ทกุๆโรงเรียนจะมอบปฏิทินโรงเรียนให้ทกุฤดใูบไม้ผล ิซึง่ในนัน้สามารถตดิตามแผนด าเนินงานของโรงเรียนภายในปีนัน้. 

 

แตล่ะโรงเรียนเวลาเร่ิมเปิดโรงเรียนจะเปิดไมพ่ร้อมกนัตอนเช้า แตโ่ดยทัว่ไป เวลา 8-9 น. วนัเวลาเรียนสิน้สดุเป็นประจ า 

เวลา 14 – 16 น.  

 

นกัเรียนชัน้ 1.- 4. โดยเฉลีย่ จะต้องเข้าเรียน 20 ชัว่โมง ภายในอาทิตย์, ชัน้ 5.-7. ราวๆ 23 ชัว่โมง แต ่ชัน้ 8.-10. เกือบๆจะ 

25 ชัว่โมง. เป้าหมายเนือ้หาหลกัสตูรตามตารางเวลาการอ้างอิง หลกัสตูรชาติ, 2008. 

วิชำ - สำขำวชิำ  ชัน้ 1.-4.  ชัน้ 5.-7.  ชัน้ 8.-10.  สัปดำห์ส ำหรับกำรเ
รียนกำรสอน 

สัปดำห์ส ำหรับกำรเ
รียนกำรสอน 

 รวมเวลาใ
นชัน้ 1.-
4.นาทีตอ่
อาทิตย์ 

รวมเวลาใ
นชัน้ 5.-
7.นาทีตอ่
อาทิตย์ 

รวมเวลาใ
นชัน้ 8.-
10.นาทีตอ่
อาทิตย์ 

รวมเวลาในชัน้ 1.-
10.นาทีตอ่อาทิตย์ 

อตัราการ 

ภำษำไอซ์แลนด์,ไอซ์แลนด์เ
ป็นภำษำที่สองและ 

ไอซ์แลนด์ภำษำมอื 

1.120 680 630 2.430 18,80% 

ภำษำต่ำงชำต:ิภำษำอังกฤษ,
เดนมำร์ก 
หรือภำษำสแกนดิเนวอีื่น ๆ 

80 460 840 1.380 10,27% 

ศิลปะและงำนฝีมือ 900 840 340 2.080 15,48% 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมศึ 420 340 360 1.120 8,33% 



กษำ 
พละศึกษำ 480 360 360 1.200 8,93% 

สังคมศึกษ่ำ, ศำสนำศึกษำ, 
ทักษะชีวติ, ควำมเสมอภำค, 
จริยธรรม 

580 600 360 1.540 11,46 

คณิตศำสตร์ 800 600 600 2.000 14,88% 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 120 160 80 360 2,68% 

กำรจัดกำร / กำรเลือก 300 160 870 1.330 9,90% 

ทัง้หมด 4.800 4.200 4.400 13.440 100% 

 

อำหำร/อำหำรว่ำง 

ผู้ปกครองสามารถเลอืกที่จะซือ้อาหารร้อนมือ้เทียงในราคาย้อมเยาส าหรับบตุรของทา่น. ดลูายละเอียดที่นี.้ 

นอกจากนืท้างโรงเรียนยงัสนบัสนนุให้เดก็น าอาหารวา่งทีม่ีประโยนช์ อยา่งเช่น ผลไม้ที่สามารถรับประทานระหวา่งเวลา. 

 

โรงเรียนใดบ้ำงที่บุตรสำมำรถเข้ำได้? 

เด็กทกุคนเข้าโรงเรียนตามล าดบัทะเบียนบ้านท่ีมีช่ืออยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ 

และจะได้รับการเรียนการสอนตามคณุสมบตัิของเค้าเอง. 

ผู้ปกครองสามารถสมคัรไปยงัตามโรงเรียนตามพืน้ท่ีตา่งๆหรือของเอกชนตามความต้องการของทา่นเพื่อบตุร. 

ดลูายละเอยีดที่ โรงเรียนเทศบาล 

 

กิจกรรมสันทนำกำร 

เมื่อโรงเรียนเลกิและโรงเรียนหยดุ บตุร 6-9 ปี เสนอให้เข้ารับบริการกิจกรรมสนัทนาการ ที่ ศูนย์นันทนำกำร.  

ศนูย์นนัทนาการ อยูต่ามสถานท่ีตา่งๆในโรงเรียน หรือ ตามสถานที่เพื่อนบ้านใกล้เคยีงและจะเปิดท าการวนัราชการ ถงึ 

เวลา. 17:15. หน้าทีศ่นูย์นนัทนาการ คือ 

เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมทีม่ีความเพลดิเพลนิซึง่ให้เด็กได้มีโอกาศเรียนรู้กบักิจกรรมที่แตกตา่งหลากหลาย. ช าระคา่บริการท่ี 

ศนูย์นนัทนาการ. เด็กและเยาวชนท่ีมีอาย ุ10 -16 ปี สามารถเข้าร่วมปฎิบตัิท าหน้าที่ ศูนย์กลำงเยำวชน. 

ที่นัน้ก็มีสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจและการพบปะร่วมกนั 

ของเยาวชนอายใุกล้เคียงกนัในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั. ที่ ศนูย์กลางเยาวชน และ ในศนูย์นนัทนาการ 

มีการมุ้งเน้นสง่เสริมให้ เด็ก และ เยาวชน รู้จกัการมีสว่นร่วมและการด าเนินการในทางภาคปฏิบตัิ, 



เพื่อการเข้าร่วมสงัคมและสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง. ศนูย์นนัทนาการ และ ศนูย์กลางเยาวชน 

พยายามที่จะผสมผสานการท างานร่วมกบักิจกรรมนนัทนาการตา่งๆ ซึง่ไมส่งักดักบัสมาคมทีต่ัง้ในเมือง. ในเว็บไซต์, 

www.fristund.is ซึง่สามารถค้นหาข้อมลูอยา่งละเอยีด เก่ียวกบัการสรรหากิจกรรม 

เพื่อการนนัทนาการในเรคยาวิค. 

 

กำรลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ เรคยำวิค 

เมืองเรคยาวคิบริหาร 39 โรงเรียนประถมศกึษา นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนประถมศกึษาอีก 7 แหง่ซึง่เอกชนบริหาร. 

การลงทะเบยีนเรียนโรงเรียนประถมศกึษาของเรคยาวคิและศนูย์นนัทนาการ ผา่นระบบทาง Rafræna Reykjavík.  

ถ้าหากบตุรยงัไมม่ีช่ือทีถ่กูต้องตามทะเบยีนบ้านในเรคยาวิคหรือรหสัประจ าตวั 

การลงทะเบยีนต้องไปแจ้งที่โรงเรียนประถมศกึษา. สอบถามลายละเอียดที่ sfs@reykjavik.is และ เบอร์โทร 411 11 

11  

ถ้าหากบตุรลงทะเบียนเรียนโรงเรียนเอกชน, สว่นบคุคล หรือ ไปตา่งประเทศ กรุณาแจ้งลายละเอยีดไปยงัอีเมล 

sfs@reykjavik.is.   

ถ้าหากเดก็อาศยัในเรคยาวิคไปลงทะเบียนเรียนโรงเรียนเทศบาลนอกเขตเรคยาวคิ 

จะต้องกรอกลายละเอียดตามเอกสารการเข้าเรียนโรงเรียนประถมศกึษานอกเขตเทศบาลทะเบียนบ้าน 

ซึง่สามารถหาข้อมลูได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียน-และสนัทนาการ เมืองเรคยาวิค  

การรับเดก็ตา่งชาติทีเ่พิ่งย้ายเข้ามาในเมือง 

จะมีแผนกตอนรับส าหรับเด็กทีม่ภีาษาอื่นเป็นภาษาแมน่อกจากภาษาไอซแลนด์.   

การเข้าโรงเรียนส าคญัมากซึง่เป็นบทบาทส าหรับการร่วมเข้าสงัคมของบตุร. ผู้ปกครองสว่นมากเลอืกโรงเรียนภายในเขต, 

เพราะฉะนัน้เป็นไปได้งา่ยที่เด็กจะมีเพื่อนและคนรู้จกัในชมุชนเดยีวกนั 

และอีกอยา่งใช้เวลาสัน้ส าหรับบตุรในการเข้าโรงเรียน.  

 

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำมีหลำยกลุ่ม และควำมต้องกำรของแต่ละคนแตกต่ำงกัน 

โรงเรียนประถมศกึษาในเรคยาวคิมีการท างานแบบอดุมการณ์หลกัของโรงเรียนซึง่โรงเรียนจะให้การศกึษาตามความเหมา

ะสมของแตล่ะคน 

การให้การศกึษาตามความเหมาะสมของแตล่ะคนเป็นกระบวนการตอ่เนื่องที่มีจดุมุง่หมายเพื่อสง่เสริมการศกึษาที่มคีณุภา

พส าหรับทกุคน. พยายามให้บริการแบบหลากหลายและความต้องการท่ีแตกตา่ง,ความสามารถพเิศษ และ 

ลกัษณะเฉพาะตวัของนกัเรียน และพยายามค้นหาหลกัสตูรทกุรูปแบบเพื่อการเรียนการสอนแบบหลากหลายในโรงเรียน 

(ตามหลกัสตรู โรงเรียนประถมศกึษา, 2011). 

http://www.fristund.is/
mailto:sfs@reykjavik.is


 

ควำมร่วมมือ โรงเรียน และ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกำรศึกษำและสวัสดกิำรของบุตร 

โรงเรียนประถมศกึษาเน้นให้มกีารร่วมมือที่ดกีบัผู้ปกครองทกุๆทา่น เพื่อสวสัดิการของบตุรให้เป็นอยา่งราบร่ืน. 

มีการทดสอบแสดงให้เห็นแล้ววา่ ไมม่ีสิง่ใดสิง่หนึง่ที่สามารถมีผลส าคญัตอ่การเรียนและคณุภาพชีวิตในโรงเรียน 

เหมือนเทา่การให้ความสนใจและให้การสนบัสนนุจากผู้ปกครองและความคาดหวงัในตวับตุรของเค้า. 

โรงเรียนพยายามมองหาวิถีทางทกุอยา่งให้กบัผู้ปกครองได้มีสว่นร่วมในการศกึษาของบตุรตามความต้องการของแตล่ะบุค

คล. สวสัดิการของบตุรทีด่ีที่สดุ ควรค า้ประกนัดว้ยความร่วมมือทีด่ีของผู้ปกครองและโรงเรียน 

ซึง่สร้างมาจากความเช่ือมัน่และให้เกียรติซึง่กนัและกนั. 

บคุลากรในโรงเรียนคอยสอดสอ่งดแูลสวสัดิการของนกัเรียน 

และแสดงความพร้อมเพื่อให้นกัเรียนมีความปลอดภยั,ความสะดวก และ มีอิสระในการท างาน 

เพื่อนกัเรียนสามารถได้รับความเพลดิเพลนิกบัการเรียนการสอน. บคุลากรสร้างให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี และ 

ปฎิบตัิหน้าที่เก่ียวกบัโรงเรียนทกุอยา่ง และ จดัเก็บให้เป็นระเบียบ. 

ในท่ีนีค้ าแนะน าถงึผู้ปกครองเก่ียวกบัการมีสว่นช่วยเหลอือยา่งไรกบัการศกึษาและคณุภาพชีวติของบตุรในโรงเรียน. 

เว็บไซต์ผู้ปกครอง เก็บกกัขา่วสารมากมายซึง่จะเป็นค าแนนะน าทีด่ีส าหรับผู้ปกครอง.  

 

ควำมรับผิดชอบ,สิทธิ และ ภำระหน้ำที่ของผู้ปกครอง. 

หน้าที่โรงเรียนภาคบงัคบัของผู้ปกครองเพื่อบตุรของทา่น คือ 

การรับผิดชอบการลงทะเบียนเข้าโรงเรียนตามอายกุารศกึษาภาคบงัคบั และสมคัรเข้าเรียน. 

ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง คอื การอบรมเลีย้งดบูตุรของทา่น. 

ดงันัน้ภาระของผู้ปกครอง,รวมกบับตุรของทา่น,ต้องรับผิดชอบความประพฤติ และ การแสดงออกตอ่เพี่อนนกัเรียน และ 

บคุลากรของโรงเรียน และพร้อมที่จะรับรู้รับฟังถึงผลกระทบจากความประพฤติของบตุรทา่นในโรงเรียน. 

ผู้ปกครองดแูลผลประโยนช์ของบตุรทา่นและคอ่ยสง่เสริมบตุรให้มีความรับผิดชอบกบัการศกึษาของเค้า. 

เด็กๆทกุคนต้องคอยติดตามกระบวนการเรียนด้วยความร่วมมือของเค้า และคณุครู. 

ผู้ปกครองจะได้รับโอกาศให้มีสว่นร่วมในการศกึษาของบตุร, 

ซึง่เหมือนกบัท าหน้าที่ของโรงเรียนร่วมกบัอาจารย์ผู้ดแูลการสอน และผู้บริหารโรงเรียน. 

 

ผู้ปกครองควรแจ้งให้โรงเรียนทราบหากองค์ประกอบการเรียนตา่งๆที่สง่ผลกระทบตอ่กระบวนการเรียน, การตรงตอ่เวลา 

และ ความประพฤติ, อยา่งเช่น การเจ็บป่วยของบตุร และ มีสิง่กระทบกระเทือนทางจิตใจ 

ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางการศกึษา, และซึง่เมื่อมีการเปลีย่นแปลงเพื่อผลประโยนช์ของพวกเค้า และตามสถานการณ์. 



ผู้ปกครองจะต้องท าหน้าที่ร่วมท างานแก้ปัญหากบัทางโรงเรียน, ผู้ เช่ียวชาญด้านตา่งๆ และ หนว่ยงานศกึษาเทศบาล 

เมื่อมีปัญหาความประพฤติและการแสดงออกที่ไมส่มควรของบตุร. 

จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบพร้อมบตุรเพื่อเข้ารับการรักษาตามกรณี, แตห่ากวา่ 

ผู้ปกครองหรือคณะผู้บริหารของโรงเรียนได้พิจารณาแล้ววา่ไมต่รงกบักรณีทางราชการ ทีไ่มค่วรเปิดเผย หรือ 

เพื่อความสตัย์ซื่อ เก่ียวกบักรณีของบตุร หากพึง่ประสงค์ก็สามารถขอความช่วยเหลอืกบัส านกังานยตุิธรรมอื่นได้ 

(5. บทความ. กฎระเบียบเก่ียวกบัความรับผิดชอบและหน้าทีข่องสมาคมโรงเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา). 

ลายละเอียดเก่ียวกบั ความรับผิดชอบ, สทิธิความถกูต้อง และ หน้าที่ นกัศกึษา และ บคุลากรของโรงเรียน   

 

ข้อมูล 

โดยทัว่ไปข้อมลูเก่ียวกบัเดก็และการศกึษา เพี่อเป็นสือ่ให้ผู้ปกครองใช้การติดตอ่ทางเว็บไซต์, ด้วย อีเมล, โทรศพัท์ หรือ 

เข้าประชมุ, ซึง่จดัขึน้อยา่งน้อยสองครัง้ตอ่ปี. 

ในท่ีนีค้ือการแนะน าที่อาจมีประโยนช์ถงึผู้ปกครองในการประชมุทีจ่ดัขึน้.ผู้ปกครองเช่นกนั 

สนบัสนนุให้แจ้งโรงเรียนรับทราบข้อมลูส าคญัและอาจจะเป็นประโยนช์ส าหรับบตุร. 

โดยทัว่ไปผู้ปกครองจะได้รับเชิญให้เข้ารับฟังท าความรู้จกั หรือประชมุความในโรงเรียน ซึง่ผา่นสมาคมผู้ปกครองบอ่ย. 

ซึง่จะแจ้งให้ผู้ปกครองทัง้หลายท าความรู้จกัถงึการศกึษาทีด่ีของบตุรทา่น 

และหน้าที่ในโรงเรียนด้วยตวัเองและเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยความร่วมมือของอาจารย์. 

ฉะนัน้เสนอให้ผู้ปกครองแจ้งประสงค์ใช้บริการลา่ม. 

ดีที่สดุเมื่อผู้ปกครองและโรงเรียนพบปะพร้อมกนัไมว่า่จะเป็นกรณีใดก็ตามเพี่อประโยนช์ของการสือ่สาร. 

บคุลากรโรงเรียนควรระมดัระวงัเก็บรักษาความลบัเพือ่ผลประโยนช์ของเด็กและผู้ปกครอง,ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในหน้าที่และปฎิ

บตัิหน้าที่ตามกฎบงัคบั,ตามค าแนะน าของผู้บริหาร และตามกรณี. และเช่นเดียวกนัเตือนถงึผู้ปกครอง 

ควรให้เกียรติไมเ่ปิดเผยความลบัทางราชการของโรงเรียน และไมว่ิจารณ์ออกนอกสถานท่ีถึงเร่ืองราวนัน้ 

พวกเค้าควรตระหนกัไว้วา่กรณีนัน้และสถานการณ์นัน้อาจจะสง่ผลกระทบตอ่เด็ก. 

 

สมำคมผู้ปกครองและคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

ทกุโรงเรียนประถมศกึษา มกีารท างานร่วมของ สมาคมผู้ปกครอง และ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน. 

ผู้ปกครองทกุทา่นในโรงเรียนเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ปกครองซึง่เลอืกผู้ควบคมุกนัเอง. ในคูม่ือ Stoðir í skólastarfi 

คือข้อมลูเก่ียวกบั หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของสมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน. 

ผู้ปกครองของแตล่ะชัน้ หรือ กลุม่นกัศกึษาเลอืกตัง้ ผู้แทนผู้ปกครอง  

หน้าที่ของเค้าสว่นใหญ่เป็นผู้น ากลุม่ผู้ปกครองของชัน้, เทา่เทียมกนักบัแถวหน้า. 



ผู้สงัเกตการณ์ จาก องค์กรสมาคมผู้ปกครองในเรคยาวิค SAMFOK  เข้าร่วมการประชมุ โรงเรียน-และ 

คณะมนตรีสนัทนาการเรคยาวิค. 

 

โรงเรียน-และ คณะมนตรีสันทนำกำรเรคยำวคิ 

โรงเรียน-และ คณะมนตรีสนัทนาการเรคยาวิค ก าหนดนโยบายในด้านการศกึษาและการสนัทนาการ 

ตามนโยบายเมืองเรคยาวคิ 

โดยท าการตดัสนิใจและแนะน าเสนอตอ่เทศบาลเมืองเก่ียวกบัการด าเนินงานของแตล่ะเครือขา่ย. 

นอกจากนีย้งัมีหนว่ยงานคอยติดตามการปฎิบตัิงาน ซึง่มาจากการตดัสนิใจและวางแนวทางของเทศบาลเมืองใน 

การศกึษา- และ สนัทนาการ เพื่อให้แนใ่จวา่การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีคณุภาพใน โรงเรียน- และ หน้าที่สนัทนาการ. 

การด าเนินงานตา่งๆก็จะสานตอ่ไปซึง่มาจาการตดัสนิใจของเทศบาลเมือง. โรงเรียน-และ คณะมนตรีสนัทนาการ ท าหน้าที่ 

คณะมนตรีโรงเรียน ตามกฎบงัคบัโรงเรียนประถมศกึษา มาตรา. 66/1995. 

 

ภำษำพืน้เมือง และ ภำษำไอซแลนด์ 

ความรู้ความเข้าใจดีของภาษาพืน้เมืองและภาษาไอซแลนด์ทัง้สอง สร้างความมัง่คัง่ให้บคุคลและสงัคม, 

ความมัง่คัง่ทีค่วรเพาะปลกูและดแูลรักษา. นกัวชิาการชีใ้ห้เห็นวา่ การมีทกัษะภาษาแมท่ี่ดี 

ช่วยเสริมการศกึษาและสติปัญญาของบตุร. 

รากฐานท่ีดีในภาษาพืน้เมืองสามารถมีผลกระทบตอ่การเรียนรู้อกีกรณีหนึง่เมื่อปฎิบตัิอยา่งถกูต้อง. 

แล้วนกัวชิาการยงัแสดงให้เห็นอกีด้วยวา่การมีทกัษะดใีนภาษาพืน้เมืองและการมีทศันคติ 

ท าให้เกิดการพนันาเอกลกัษณ์ของเดก็และมีความเช่ือมัน่ในความสามารถตวัเอง. การทดสอบแสดงให้เห็นวา่ 

ทกัษะทัง้คูค่ือความส าเร็จส าหรับการศกึษาและชีวติของบตุร. ฉะนัน้การเรียนภาษาใหมไ่มส่ามารถแทนที่ภาษาแมไ่ด้. 

ทกัษะภาษาทัง้คูแ่ขง็แกร่งและมผีลดีตอ่การศกึษา ถึงแม้วา่ทางไวยาการณ์ไมด่ีเทา่ทีค่วร. 

ทกัษะภาษาพืน้เมืองเป็นกญุแจส าหรับการเรียนภาษาอื่นๆ นอกจากนีย้งัชว่ยพนันาทางปัญญาในด้านตา่งๆ. 

ลายละเอียดที ่โลกอยูท่ี่นื.้     

 

 

เนือ้หำที่เกี่ยวข้อง: 

 กฎเก่ียวกบัโรงเรียนประถมศกึษา http://www.althingi.is/lagas/140a/2008091.html  

 หลกัสตูรชาติ โรงเรียนประถมศกึษา ภาษาไอซแลนด์ และ องักฤษ 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola


 ไอซแลนด์ ระบบโรงเรียน. กระทรวงศกึษาธิการ  

file:///c:Users/nannakc2099/Downloads/islenskaskolakerfid.pdf 

 ผู้ตรวจการของเด็ก https://www.barn.is/ 

 Banalög http://www.althingi.is/lagas/140a/2003076.html 

 กฎหมายคุ้มครองเดก็ http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html  

 กฎระเบียบของสถาบนัโรงเรียนประถมศกึษา 

http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/11572008 

 เว็บไซต์ผู้ปกครอง http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4576 

 โลกอยูท่ี่นี ้http://reykjavik.is/sites/default/files/fjolmenningarstefna 

uppsett.pdf 

 แผนกต้อนรับส าหรับเดก็ที่มีไอซ์แลนด์เป็นภาษาที่สอง http://reykjavik.is/mottokuaaetlun-

vegna-barna-med-islenku-sem-annad-tungumal 

 ยอ่มาจาก นโยบายความหลากหลายทางวนันธรรม SFS : 

http://information.leikskolar.is/docs/heimurinn er her isl baeklingur.pdff 

 บริการส าหรับผู้ ย้ายถ่ินฐานเข้าเรคยาวิค: http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis 

skjol/skjol utgefid efni/thonusta vid innflytjendur.pdf  

 โครงการอาหารในโรงเรียน http://reykjavik.is/thjonusta/motuneyi-i-grunnskolum 

 Rafræn Reykjavik http://rafraen.reykjavik.is/pages/#logged-out 

 SAMFOK http://samfok.is/ 

 กฎระเบียบการเข้าคา่ย http://www.skagastrond.is/utivistareglur.pdf 

 นกัเรียนซึง่มีภาษาไอซแลนด์เป็นภาษาที่สอง: http://akmennt.is/erlendir/ 

 องกรค์ภาษาพืน้เมืองซึง่สือ่สารสองภาษา: http://www.modurmal.com/modurmal.pdf  

 Stoðir í skólastarfi http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol 

thjonustulysingar/Stodir 2011.pdf  

 ศนูย์วนันธรรมตา่งชาติ  

http://www.mcc.is/fjolmenningarsetur/faldar-greinar/nr/782 

 

 พวกเราและบตุรของเรา:  http://eldri.reykjavik.is/portaldata/1/Resources/mannr 

ttindaskrifstofa/skjol/Vi   og  bo  rnin  okkar l sl En.pdf 

 ความเข้าใจทางภาษา - การร่วมกนั ร่วมรับผิดชอบ: 

http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola og  

fristundasvid/skjol/M  lskilningur-fyrsta skolastig.pdf  

 ข้อความจากโรงเรียนซึง่ภาษาตา่งๆ:     http://reykjavik.is/skilabod-fra-skola-0 

file:///C:/Users/sigrunb5399/Documents/Users/nannakc2099/Downloads/islenskaskolakerfid.pdf
https://www.barn.is/
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/11572008
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4576
http://reykjavik.is/sites/default/files/fjolmenningarstefna%20uppsett.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/fjolmenningarstefna%20uppsett.pdf
http://reykjavik.is/mottokuaaetlun-vegna-barna-med-islenku-sem-annad-tungumal
http://reykjavik.is/mottokuaaetlun-vegna-barna-med-islenku-sem-annad-tungumal
http://information.leikskolar.is/docs/heimurinn%20er%20her%20isl%20baeklingur.pdff
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis%20skjol/skjol%20utgefid%20efni/thonusta%20vid%20innflytjendur.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis%20skjol/skjol%20utgefid%20efni/thonusta%20vid%20innflytjendur.pdf
http://reykjavik.is/thjonusta/motuneyi-i-grunnskolum
http://rafraen.reykjavik.is/pages/#logged-out
http://samfok.is/
http://www.skagastrond.is/utivistareglur.pdf
http://akmennt.is/erlendir/
http://www.modurmal.com/modurmal.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol%20thjonustulysingar/Stodir%202011.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol%20thjonustulysingar/Stodir%202011.pdf
http://www.mcc.is/fjolmenningarsetur/faldar-greinar/nr/782
http://eldri.reykjavik.is/portaldata/1/Resources/mannr
http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola
http://reykjavik.is/skilabod-fra-skola-0


 พจนานกุรม,แบบฟอร์มและอิ่นๆซึง่มีประโยนช์:  http://reykjavik.is/ordalistar-eydublod-

og-fleira-hagnytt 
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