ข้ อมูลสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรงเรียนในเรคยำวิค
โรงเรียนภำคบังคับ
บุตรทุกคนต้ องเข้ าโรงเรี ยนภาคบังคับของปี แรกที่อายุครบ 6 ปี , การเรี ยนในโรงเรี ยนภาคบังคับกาหนดจนถึงอายุ 10 ปี ,
หลังจากนันนั
้ กเรี ยนสามารถสมัครเข้ าโรงเรี ยนมัธยมศึกษา และหลังจากนันจึ
้ งเป็ นมหาวิทยาลัย.
รวมไปถึงเด็กๆทุกคนในเรคยาวิคจะต้ องได้ รับการเข้ าเรี ยน 3-4 ปี
ในโรงเรี ยนอนุบาลก่อนที่เค้ าจะเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา.

ระยะเวลำกำรเปิ ดเทอมของโรงเรียน
โรงเรี ยนเปิ ดเทอม ราวๆ 20. สิงหาคม ของปี และสื ้นสุดลงช่วงต้ นเดือนมิถนุ ายน, รวมการเรี ยนการสอน 180 วัน.
ทุกๆโรงเรี ยนจะมอบปฏิทินโรงเรียนให้ ทกุ ฤดูใบไม้ ผลิ ซึง่ ในนันสามารถติ
้
ดตามแผนดาเนินงานของโรงเรี ยนภายในปี นัน.้

แต่ละโรงเรี ยนเวลาเริ่ มเปิ ดโรงเรียนจะเปิ ดไม่พร้ อมกันตอนเช้ า แต่โดยทัว่ ไป เวลา 8-9 น. วันเวลาเรี ยนสิ ้นสุดเป็ นประจา
เวลา 14 – 16 น.

นักเรี ยนชัน้ 1.- 4. โดยเฉลีย่ จะต้ องเข้ าเรี ยน 20 ชัว่ โมง ภายในอาทิตย์, ชัน้ 5.-7. ราวๆ 23 ชัว่ โมง แต่ ชัน้ 8.-10. เกือบๆจะ
25 ชัว่ โมง. เป้าหมายเนื ้อหาหลักสูตรตามตารางเวลาการอ้ างอิง หลักสูตรชาติ, 2008.
วิชำ - สำขำวิชำ

ชัน้ 1.-4.

ชัน้ 5.-7.

ชัน้ 8.-10. สัปดำห์ สำหรับกำรเ สัปดำห์ สำหรับกำรเ
รียนกำรสอน
รียนกำรสอน

รวมเวลาใ
นชัน้ 1.4.นาทีตอ่
อาทิตย์
1.120

รวมเวลาใ
นชัน้ 5.7.นาทีตอ่
อาทิตย์
680

รวมเวลาใ รวมเวลาในชัน้ 1.นชัน้ 8.10.นาทีตอ่ อาทิตย์
10.นาทีตอ่
อาทิตย์
630
2.430

อัตราการ

460

840

1.380

10,27%

840
340

340
360

2.080
1.120

15,48%
8,33%

ภำษำไอซ์ แลนด์ ,ไอซ์ แลนด์ เ
ป็ นภำษำที่สองและ
ไอซ์ แลนด์ ภำษำมือ
ภำษำต่ ำงชำติ:ภำษำอังกฤษ, 80
เดนมำร์ ก
หรือภำษำสแกนดิเนวีอ่ ืน ๆ
ศิลปะและงำนฝี มือ
900
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมศึ 420

18,80%

กษำ
พละศึกษำ
480
สังคมศึกษ่ ำ, ศำสนำศึกษำ, 580
ทักษะชีวติ , ควำมเสมอภำค,
จริยธรรม

คณิตศำสตร์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กำรจัดกำร / กำรเลือก
ทัง้ หมด

800
120
300
4.800

360
600

360
360

1.200
1.540

8,93%
11,46

600
160
160
4.200

600
80
870
4.400

2.000
360
1.330
13.440

14,88%
2,68%
9,90%
100%

อำหำร/อำหำรว่ ำง
ผู้ปกครองสามารถเลือกที่จะซื ้ออาหารร้ อนมื ้อเทียงในราคาย้ อมเยาสาหรับบุตรของท่าน. ดูลายละเอียดที่นี ้.
นอกจากนื ้ทางโรงเรี ยนยังสนับสนุนให้ เด็กนาอาหารว่างทีม่ ีประโยนช์ อย่างเช่น ผลไม้ ที่สามารถรับประทานระหว่างเวลา.

โรงเรียนใดบ้ ำงที่บุตรสำมำรถเข้ ำได้ ?
เด็กทุกคนเข้ าโรงเรี ยนตามลาดับทะเบียนบ้ านทีม่ ีชื่ออยูใ่ นพื ้นที่นนั ้
และจะได้ รับการเรี ยนการสอนตามคุณสมบัติของเค้ าเอง.
ผู้ปกครองสามารถสมัครไปยังตามโรงเรี ยนตามพื ้นที่ตา่ งๆหรื อของเอกชนตามความต้ องการของท่านเพื่อบุตร.
ดูลายละเอียดที่ โรงเรี ยนเทศบาล

กิจกรรมสันทนำกำร
เมื่อโรงเรี ยนเลิกและโรงเรียนหยุด บุตร 6-9 ปี เสนอให้ เข้ ารับบริ การกิจกรรมสันทนาการ ที่ ศูนย์ นันทนำกำร.
ศูนย์นนั ทนาการ อยูต่ ามสถานที่ตา่ งๆในโรงเรียน หรื อ ตามสถานที่เพื่อนบ้ านใกล้ เคียงและจะเปิ ดทาการวันราชการ ถึง
เวลา. 17:15. หน้ าทีศ่ นู ย์นนั ทนาการ คือ
เชิญชวนให้ ร่วมกิจกรรมทีม่ ีความเพลิดเพลินซึง่ ให้ เด็กได้ มีโอกาศเรี ยนรู้กบั กิจกรรมที่แตกต่างหลากหลาย. ชาระค่าบริ การที่
ศูนย์นนั ทนาการ. เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 -16 ปี สามารถเข้ าร่วมปฎิบตั ิทาหน้ าที่ ศูนย์ กลำงเยำวชน.
ที่นนก็
ั ้ มีสงิ่ อานวยความสะดวกสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการพบปะร่วมกัน
ของเยาวชนอายุใกล้ เคียงกันในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย. ที่ ศูนย์กลางเยาวชน และ ในศูนย์นนั ทนาการ
มีการมุ้งเน้ นส่งเสริ มให้ เด็ก และ เยาวชน รู้จกั การมีสว่ นร่วมและการดาเนินการในทางภาคปฏิบตั ิ,

เพื่อการเข้ าร่วมสังคมและสร้ างเอกลักษณ์ของตนเอง. ศูนย์นนั ทนาการ และ ศูนย์กลางเยาวชน
พยายามที่จะผสมผสานการทางานร่วมกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึง่ ไม่สงั กัดกับสมาคมทีต่ งในเมื
ั้
อง. ในเว็บไซต์,
www.fristund.is ซึง่ สามารถค้ นหาข้ อมูลอย่างละเอียด เกี่ยวกับการสรรหากิจกรรม
เพื่อการนันทนาการในเรคยาวิค.

กำรลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำ เรคยำวิค
เมืองเรคยาวิคบริ หาร 39 โรงเรี ยนประถมศึกษา นอกจากนี ้ยังมีโรงเรี ยนประถมศึกษาอีก 7 แห่งซึง่ เอกชนบริ หาร.
การลงทะเบียนเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษาของเรคยาวิคและศูนย์นนั ทนาการ ผ่านระบบทาง Rafræna Reykjavík.
ถ้ าหากบุตรยังไม่มีชื่อทีถ่ กู ต้ องตามทะเบียนบ้ านในเรคยาวิคหรื อรหัสประจาตัว
การลงทะเบียนต้ องไปแจ้ งที่โรงเรียนประถมศึกษา. สอบถามลายละเอียดที่ sfs@reykjavik.is และ เบอร์ โทร 411 11
11
ถ้ าหากบุตรลงทะเบียนเรียนโรงเรียนเอกชน, ส่วนบุคคล หรื อ ไปต่างประเทศ กรุณาแจ้ งลายละเอียดไปยังอีเมล
sfs@reykjavik.is.
ถ้ าหากเด็กอาศัยในเรคยาวิคไปลงทะเบียนเรี ยนโรงเรียนเทศบาลนอกเขตเรคยาวิค
จะต้ องกรอกลายละเอียดตามเอกสารการเข้ าเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษานอกเขตเทศบาลทะเบียนบ้ าน
ซึง่ สามารถหาข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ โรงเรี ยน-และสันทนาการ เมืองเรคยาวิค
การรับเด็กต่างชาติทเี่ พิ่งย้ ายเข้ ามาในเมือง
จะมีแผนกตอนรับสาหรับเด็กทีม่ ภี าษาอื่นเป็ นภาษาแม่นอกจากภาษาไอซแลนด์.
การเข้ าโรงเรียนสาคัญมากซึง่ เป็ นบทบาทสาหรับการร่วมเข้ าสังคมของบุตร. ผู้ปกครองส่วนมากเลือกโรงเรี ยนภายในเขต,
เพราะฉะนันเป็
้ นไปได้ งา่ ยที่เด็กจะมีเพื่อนและคนรู้จกั ในชุมชนเดียวกัน
และอีกอย่างใช้ เวลาสันส
้ าหรับบุตรในการเข้ าโรงเรี ยน.

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำมีหลำยกลุ่ม และควำมต้ องกำรของแต่ ละคนแตกต่ ำงกัน
โรงเรี ยนประถมศึกษาในเรคยาวิคมีการทางานแบบอุดมการณ์หลักของโรงเรียนซึง่ โรงเรี ยนจะให้ การศึกษาตามความเหมา
ะสมของแต่ละคน
การให้ การศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละคนเป็ นกระบวนการต่อเนื่องที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริ มการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภา
พสาหรับทุกคน. พยายามให้ บริ การแบบหลากหลายและความต้ องการที่แตกต่าง,ความสามารถพิเศษ และ
ลักษณะเฉพาะตัวของนักเรี ยน และพยายามค้ นหาหลักสูตรทุกรูปแบบเพื่อการเรี ยนการสอนแบบหลากหลายในโรงเรี ยน
(ตามหลักสตูร โรงเรี ยนประถมศึกษา, 2011).

ควำมร่ วมมือ โรงเรียน และ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกำรศึกษำและสวัสดิกำรของบุตร
โรงเรี ยนประถมศึกษาเน้ นให้ มกี ารร่วมมือที่ดกี บั ผู้ปกครองทุกๆท่าน เพื่อสวัสดิการของบุตรให้ เป็ นอย่างราบรื่ น.
มีการทดสอบแสดงให้ เห็นแล้ วว่า ไม่มีสงิ่ ใดสิง่ หนึง่ ที่สามารถมีผลสาคัญต่อการเรี ยนและคุณภาพชีวิตในโรงเรี ยน
เหมือนเท่าการให้ ความสนใจและให้ การสนับสนุนจากผู้ปกครองและความคาดหวังในตัวบุตรของเค้ า.
โรงเรี ยนพยายามมองหาวิถีทางทุกอย่างให้ กบั ผู้ปกครองได้ มีสว่ นร่วมในการศึกษาของบุตรตามความต้ องการของแต่ละบุค
คล. สวัสดิการของบุตรทีด่ ีที่สดุ ควรค ้าประกันดว้ ยความร่วมมือทีด่ ีของผู้ปกครองและโรงเรี ยน
ซึง่ สร้ างมาจากความเชื่อมัน่ และให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน.
บุคลากรในโรงเรี ยนคอยสอดส่องดูแลสวัสดิการของนักเรี ยน
และแสดงความพร้ อมเพื่อให้ นกั เรี ยนมีความปลอดภัย,ความสะดวก และ มีอิสระในการทางาน
เพื่อนักเรี ยนสามารถได้ รับความเพลิดเพลินกับการเรี ยนการสอน. บุคลากรสร้ างให้ โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี และ
ปฎิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับโรงเรี ยนทุกอย่าง และ จัดเก็บให้ เป็ นระเบียบ.
ในที่นี ้คาแนะนาถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีสว่ นช่วยเหลืออย่างไรกับการศึกษาและคุณภาพชีวติ ของบุตรในโรงเรี ยน.
เว็บไซต์ผ้ ปู กครอง เก็บกักข่าวสารมากมายซึง่ จะเป็ นคาแนนะนาทีด่ ีสาหรับผู้ปกครอง.

ควำมรับผิดชอบ,สิทธิ และ ภำระหน้ ำที่ของผู้ปกครอง.
หน้ าที่โรงเรี ยนภาคบังคับของผู้ปกครองเพื่อบุตรของท่าน คือ
การรับผิดชอบการลงทะเบียนเข้ าโรงเรี ยนตามอายุการศึกษาภาคบังคับ และสมัครเข้ าเรียน.
ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง คือ การอบรมเลี ้ยงดูบตุ รของท่าน.
ดังนันภาระของผู
้
้ ปกครอง,รวมกับบุตรของท่าน,ต้ องรับผิดชอบความประพฤติ และ การแสดงออกต่อเพี่อนนักเรี ยน และ
บุคลากรของโรงเรี ยน และพร้ อมที่จะรับรู้รับฟั งถึงผลกระทบจากความประพฤติของบุตรท่านในโรงเรี ยน.
ผู้ปกครองดูแลผลประโยนช์ของบุตรท่านและค่อยส่งเสริ มบุตรให้ มีความรับผิดชอบกับการศึกษาของเค้ า.
เด็กๆทุกคนต้ องคอยติดตามกระบวนการเรี ยนด้ วยความร่วมมือของเค้ า และคุณครู.
ผู้ปกครองจะได้ รับโอกาศให้ มีสว่ นร่วมในการศึกษาของบุตร,
ซึง่ เหมือนกับทาหน้ าที่ของโรงเรี ยนร่วมกับอาจารย์ผ้ ดู แู ลการสอน และผู้บริ หารโรงเรี ยน.

ผู้ปกครองควรแจ้ งให้ โรงเรี ยนทราบหากองค์ประกอบการเรี ยนต่างๆที่สง่ ผลกระทบต่อกระบวนการเรี ยน, การตรงต่อเวลา
และ ความประพฤติ, อย่างเช่น การเจ็บป่ วยของบุตร และ มีสงิ่ กระทบกระเทือนทางจิตใจ
ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางการศึกษา, และซึง่ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเพื่อผลประโยนช์ของพวกเค้ า และตามสถานการณ์.

ผู้ปกครองจะต้ องทาหน้ าที่ร่วมทางานแก้ ปัญหากับทางโรงเรี ยน, ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ และ หน่วยงานศึกษาเทศบาล
เมื่อมีปัญหาความประพฤติและการแสดงออกที่ไม่สมควรของบุตร.
จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบพร้ อมบุตรเพื่อเข้ ารับการรักษาตามกรณี, แต่หากว่า
ผู้ปกครองหรื อคณะผู้บริ หารของโรงเรี ยนได้ พิจารณาแล้ วว่าไม่ตรงกับกรณีทางราชการ ทีไ่ ม่ควรเปิ ดเผย หรื อ
เพื่อความสัตย์ซื่อ เกี่ยวกับกรณีของบุตร หากพึง่ ประสงค์ก็สามารถขอความช่วยเหลือกับสานักงานยุติธรรมอื่นได้
(5. บทความ. กฎระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดชอบและหน้ าทีข่ องสมาคมโรงเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา).
ลายละเอียดเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบ, สิทธิความถูกต้ อง และ หน้ าที่ นักศึกษา และ บุคลากรของโรงเรี ยน

ข้ อมูล
โดยทัว่ ไปข้ อมูลเกี่ยวกับเด็กและการศึกษา เพี่อเป็ นสือ่ ให้ ผ้ ปู กครองใช้ การติดต่อทางเว็บไซต์, ด้ วย อีเมล, โทรศัพท์ หรื อ
เข้ าประชุม, ซึง่ จัดขึ ้นอย่างน้ อยสองครัง้ ต่อปี .
ในที่นี ้คือการแนะนาที่อาจมีประโยนช์ถงึ ผู้ปกครองในการประชุมทีจ่ ดั ขึ ้น.ผู้ปกครองเช่นกัน
สนับสนุนให้ แจ้ งโรงเรียนรับทราบข้ อมูลสาคัญและอาจจะเป็ นประโยนช์สาหรับบุตร.
โดยทัว่ ไปผู้ปกครองจะได้ รับเชิญให้ เข้ ารับฟั งทาความรู้จกั หรื อประชุมความในโรงเรี ยน ซึง่ ผ่านสมาคมผู้ปกครองบ่อย.
ซึง่ จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทังหลายท
้
าความรู้จกั ถึงการศึกษาทีด่ ีของบุตรท่าน
และหน้ าที่ในโรงเรียนด้ วยตัวเองและเยี่ยมชมโรงเรี ยนด้ วยความร่วมมือของอาจารย์.
ฉะนันเสนอให้
้
ผ้ ปู กครองแจ้ งประสงค์ใช้ บริ การล่าม.
ดีที่สดุ เมื่อผู้ปกครองและโรงเรียนพบปะพร้ อมกันไม่วา่ จะเป็ นกรณีใดก็ตามเพี่อประโยนช์ของการสือ่ สาร.
บุคลากรโรงเรี ยนควรระมัดระวังเก็บรักษาความลับเพือ่ ผลประโยนช์ของเด็กและผู้ปกครอง,ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในหน้ าที่และปฎิ
บัติหน้ าที่ตามกฎบังคับ,ตามคาแนะนาของผู้บริ หาร และตามกรณี. และเช่นเดียวกันเตือนถึงผู้ปกครอง
ควรให้ เกียรติไม่เปิ ดเผยความลับทางราชการของโรงเรี ยน และไม่วิจารณ์ออกนอกสถานที่ถึงเรื่ องราวนัน้
พวกเค้ าควรตระหนักไว้ วา่ กรณีนนและสถานการณ์
ั้
นนอาจจะส่
ั้
งผลกระทบต่อเด็ก.

สมำคมผู้ปกครองและคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
ทุกโรงเรี ยนประถมศึกษา มีการทางานร่วมของ สมาคมผู้ปกครอง และ คณะกรรมการบริ หารโรงเรียน.
ผู้ปกครองทุกท่านในโรงเรียนเป็ นสมาชิกในสมาคมผู้ปกครองซึง่ เลือกผู้ควบคุมกันเอง. ในคูม่ ือ Stoðir í skólastarfi
คือข้ อมูลเกี่ยวกับ หน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของสมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน.
ผู้ปกครองของแต่ละชัน้ หรื อ กลุม่ นักศึกษาเลือกตัง้ ผู้แทนผู้ปกครอง
หน้ าที่ของเค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้นากลุม่ ผู้ปกครองของชัน,้ เท่าเทียมกันกับแถวหน้ า.

ผู้สงั เกตการณ์ จาก องค์กรสมาคมผู้ปกครองในเรคยาวิค SAMFOK เข้ าร่วมการประชุม โรงเรียน-และ
คณะมนตรี สนั ทนาการเรคยาวิค.

โรงเรียน-และ คณะมนตรีสันทนำกำรเรคยำวิค
โรงเรี ยน-และ คณะมนตรี สนั ทนาการเรคยาวิค กาหนดนโยบายในด้ านการศึกษาและการสันทนาการ
ตามนโยบายเมืองเรคยาวิค
โดยทาการตัดสินใจและแนะนาเสนอต่อเทศบาลเมืองเกี่ยวกับการดาเนินงานของแต่ละเครื อข่าย.
นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานคอยติดตามการปฎิบตั ิงาน ซึง่ มาจากการตัดสินใจและวางแนวทางของเทศบาลเมืองใน
การศึกษา- และ สันทนาการ เพื่อให้ แน่ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพใน โรงเรี ยน- และ หน้ าที่สนั ทนาการ.
การดาเนินงานต่างๆก็จะสานต่อไปซึง่ มาจาการตัดสินใจของเทศบาลเมือง. โรงเรี ยน-และ คณะมนตรี สนั ทนาการ ทาหน้ าที่
คณะมนตรี โรงเรี ยน ตามกฎบังคับโรงเรี ยนประถมศึกษา มาตรา. 66/1995.

ภำษำพืน้ เมือง และ ภำษำไอซแลนด์
ความรู้ความเข้ าใจดีของภาษาพื ้นเมืองและภาษาไอซแลนด์ทงสอง
ั ้ สร้ างความมัง่ คัง่ ให้ บคุ คลและสังคม,
ความมัง่ คัง่ ทีค่ วรเพาะปลูกและดูแลรักษา. นักวิชาการชี ้ให้ เห็นว่า การมีทกั ษะภาษาแม่ที่ดี
ช่วยเสริ มการศึกษาและสติปัญญาของบุตร.
รากฐานที่ดีในภาษาพื ้นเมืองสามารถมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ อกี กรณีหนึง่ เมื่อปฎิบตั ิอย่างถูกต้ อง.
แล้ วนักวิชาการยังแสดงให้ เห็นอีกด้ วยว่าการมีทกั ษะดีในภาษาพื ้นเมืองและการมีทศั นคติ
ทาให้ เกิดการพันนาเอกลักษณ์ของเด็กและมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถตัวเอง. การทดสอบแสดงให้ เห็นว่า
ทักษะทังคู
้ ค่ ือความสาเร็ จสาหรับการศึกษาและชีวติ ของบุตร. ฉะนันการเรี
้
ยนภาษาใหม่ไม่สามารถแทนที่ภาษาแม่ได้ .
ทักษะภาษาทังคู
้ แ่ ข็งแกร่งและมีผลดีตอ่ การศึกษา ถึงแม้ วา่ ทางไวยาการณ์ไม่ดีเท่าทีค่ วร.
ทักษะภาษาพื ้นเมืองเป็ นกุญแจสาหรับการเรียนภาษาอื่นๆ นอกจากนี ้ยังช่วยพันนาทางปั ญญาในด้ านต่างๆ.
ลายละเอียดที่ โลกอยูท่ ี่นื ้.

เนือ้ หำที่เกี่ยวข้ อง:
 กฎเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษา http://www.althingi.is/lagas/140a/2008091.html
 หลักสูตรชาติ โรงเรี ยนประถมศึกษา ภาษาไอซแลนด์ และ อังกฤษ
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefidefni/namskrar/adalnamskra-grunnskola

 ไอซแลนด์ ระบบโรงเรี ยน. กระทรวงศึกษาธิการ
file:///c:Users/nannakc2099/Downloads/islenskaskolakerfid.pdf
 ผู้ตรวจการของเด็ก https://www.barn.is/
 Banalög http://www.althingi.is/lagas/140a/2003076.html
 กฎหมายคุ้มครองเด็ก http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html
 กฎระเบียบของสถาบันโรงเรียนประถมศึกษา
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/11572008
 เว็บไซต์ผ้ ปู กครอง http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4576
 โลกอยูท่ ี่นี ้ http://reykjavik.is/sites/default/files/fjolmenningarstefna
uppsett.pdf
 แผนกต้ อนรับสาหรับเด็กที่มีไอซ์แลนด์เป็ นภาษาที่สอง http://reykjavik.is/mottokuaaetlunvegna-barna-med-islenku-sem-annad-tungumal
 ย่อมาจาก นโยบายความหลากหลายทางวันนธรรม SFS :
http://information.leikskolar.is/docs/heimurinn er her isl baeklingur.pdff
 บริ การสาหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ าเรคยาวิค: http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis
skjol/skjol utgefid efni/thonusta vid innflytjendur.pdf
 โครงการอาหารในโรงเรี ยน http://reykjavik.is/thjonusta/motuneyi-i-grunnskolum
 Rafræn Reykjavik http://rafraen.reykjavik.is/pages/#logged-out
 SAMFOK http://samfok.is/
 กฎระเบียบการเข้ าค่าย http://www.skagastrond.is/utivistareglur.pdf
 นักเรี ยนซึง่ มีภาษาไอซแลนด์เป็ นภาษาที่สอง: http://akmennt.is/erlendir/
 องกรค์ภาษาพื ้นเมืองซึง่ สือ่ สารสองภาษา: http://www.modurmal.com/modurmal.pdf
 Stoðir í skólastarfi http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol
thjonustulysingar/Stodir 2011.pdf
 ศูนย์วน
ั นธรรมต่างชาติ
http://www.mcc.is/fjolmenningarsetur/faldar-greinar/nr/782
 พวกเราและบุตรของเรา: http://eldri.reykjavik.is/portaldata/1/Resources/mannr
ttindaskrifstofa/skjol/Vi og bo rnin okkar l sl En.pdf
 ความเข้ าใจทางภาษา - การร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบ:
http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola og
fristundasvid/skjol/M lskilningur-fyrsta skolastig.pdf
 ข้ อความจากโรงเรี ยนซึง่ ภาษาต่างๆ: http://reykjavik.is/skilabod-fra-skola-0

 พจนานุกรม,แบบฟอร์ มและอิ่นๆซึง่ มีประโยนช์: http://reykjavik.is/ordalistar-eydublodog-fleira-hagnytt

