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การบรกิารชว่ยเหลอืส าหรบัโรงเรยีนประถมในมอืงอคูเรยร์ ี ่

 

ภายในโรงเรยีน 
(stoðþjónusta innan skólanna) 

 

 

ศูนยอ์นามยั  (heilsugæsla) 
เป้าหมายของการมศีูนยอ์นามยัในโรงเรยีนคอื 
สง่เสรมิพฒันาการของเด็กใหอ้ยูใ่นสภาพจติใจและรา่งกาย และสภาพสงัคมทีด่ทีีส่ดุในแตล่ะคร ัง้ 
พยาบาลจะใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมือ่เกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงขึน้ในโรงเรยีน 
ซึง่พยาบาลเป็นพนักงานของ ร.ร. 
เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืและใหค้ าแนะน ากบันักเรยีนเมือ่มอีาการเจ็บป่วยหรอืเกดิอบุตัเิหตใุนชว่งเวลาทีเ่ปิด
ท าการ พยาบาลน้ันไม่ไดท้ างานเต็มเวลาทีโ่รงเรยีนเพราะฉะน้ันจงึไม่ไดอ้ยูเ่ป็นประจ า 
หากเกดิอบุตัเิหตเุล็กนอ้ยหรอืเหตรุา้ยขึน้ในชว่งเวลาเรยีนพนักงานของโรงเรยีนจะเป็นผูป้ฐมพยาบาลเบือ้
งตน้ 

 

การตรวจสุขภาพตามค าแนะน าของกรมสาธารณสุขทีพ่ยาบาลเป็นผูดู้แล 
 
นักเรยีนช ัน้ ป.1: การวดัสว่นสงู ช ัง่น า้หนักและวดัสายตา ประเมนิวถิกีารใชช้วีติ 
หากวา่เด็กยงัไม่ไดไ้ปตรวจสภุาพอายสุีปี่ พวกเขาจะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคบาดทะยกั 
โรคคอตบีและไอกรน 
โดยจะท าการปรกึษากบัผูป้กครองหากวา่พวกเขายงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีเหลา่นี ้ 
 
นักเรยีนช ัน้ ป.2: การวดัสว่นสงู ช ัง่น า้หนักและวดัสายตา ประเมนิวถิกีารใชช้วีติ 

นักเรยีนช ัน้ ป.3: การวดัสว่นสงู ช ัง่น า้หนักและวดัสายตา ประเมนิวถิกีารใชช้วีติ 
ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคหดั โรคหดัเยอรมนัและคางทมู ส าหรบัเด็กผูห้ญงิเทา่น้ันจะไดร้บั Cervarix ( 
วคัซนี HPV ส าหรบัป้องกนัมะเรง็ปากมดลกู) สองคร ัง้ในชว่งฤดหูนาว 

นักเรยีนช ัน้ ป.4: การวดัสว่นสงู ช ัง่น า้หนักและวดัสายตา ประเมนิวถิกีารใชช้วีติ 
ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคคอตบี บาดทะยกั ไอกรนและโปลโิอ 

เด็กๆในทุกช ัน้เรยีนน้ันจะวดัและตรวจตามความจ าเป็น 

พ่อแม/่ผูป้กครอง เป็นผูด้แูลดา้นความรูส้กึและสขุภาพของบุตรตน 
การใหร้ว่มมอืทีด่แีละการแลกเปลีย่นขอ้มูลทีด่เีป็นสิง่ส าคญัส าหรบัพนักงานศูนยอ์นามยัทีจ่ะสามารถท างา
นไดด้ทีีสุ่ด 
ดงัน้ันผูป้กครองควรตดิตอ่กบัพยาบาลของโรงเรยีนหากมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วกบัเด็กซึง่อาจสง่ผลตอ่สุ



  

แผนกการศกึษา_2017_HH 2 

 

ขภาพจติ สขุภาพกายหรอืดา้นสงัคมของพวกเขา 
เราจะเก็บเร ือ่งเป็นความลบัและสามารถวางใจไดอ้ยา่งเต็มทีท่ ัง้ปัญหาสว่นบุคคล/ครอบครวั  

การใหย้าในโรงเรยีน (lyfjagjafir innan skóla) 
ตามค าแนะน าของกรมสาธารณสขุเกีย่วกบัการใหย้าในโรงเรยีนประถมกลา่วไวว้า่ พ่อแม่/ผูป้กครอง 
จะตอ้งเป็นผูท้ าการสง่มอบยาใหก้บัพยาบาลของเด็ก/ผูเ้ยาว ์ทีจ่ะตอ้งกนิเมือ่อยูท่ีโ่รงเรยีน และเด็ก/ผูเ้ยาว ์
ไม่ควรเป็นผูร้บัสง่ยา 

เหา (ef lús kemur upp) 
เราตอ้งการทีจ่ะเตอืนความจ าผูป้กครองใหค้อยตรวจดผูมของบุตรหลานของตนเป็นประจ าและแจง้ใหท้รา
บหากววา่มกีารพบเหา 
หากวา่มเีหาในช ัน้เรยีนเกดิขึน้พยาบาลหรอืพนักงานของโรงเรยีนจะท าการสง่จดหมาย (ออนไลน)์ 
ใหก้บันักเรยีนในช ัน้ปีการศกึษาน้ันๆ 
ซึง่จะแจง้วา่มกีารเป็นเหาในช ัน้เรยีนและขอใหผู้ป้กครองท าการตรวจสอบและหวเีหาใหก้บับุตรของตนhtt
p://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3901/6590_read-3405/6353_view-
2305/ 

 
แนะแนวการศกึษา (störf námsráðgjafa) 
หนา้ทีข่องผูแ้นะแนวการศกึษา- และอาชพีคอืปกป้องดา้นสวสัดภิาพของนักเรยีนทกุคน 
เขาเป็นผูท้ีไ่วว้างใจไดแ้ละเป็นตวัแทนของนักเรยีน  

การแนะแนวการศกึษา 
มจีดุประสงคเ์พือ่ใหบ้รกิารส าหรบันักเรยีนทกุคนในโรงเรยีนและสนับสนุนใหนั้กเรยีนสามารถปฏบิตัหินา้ที่

ของตนใหเ้ป็นทีน่่าพอใจทัง้ในโรงเรยีนและทีบ่า้น และสามารถตัง้จดุหมายในอนาคตได ้
ผูแ้นะแนวการศกึษา- 
และอาชพีจะตอ้งมคีวามรเิร ิม่ในการเขา้ถงึนักเรยีนทีอ่าจตอ้งการความชว่ยเหลอืแตไ่ม่รูว้า่ตนเองตอ้งการ
ค าแนะน า 

หนา้ทีข่องผูแ้นะแนวการศกึษา- และอาชพี มดีงันี ้

 แนะน าเกีย่วกบัการศกึษา - และการเลอืกอาชพีส าหรบันักเรยีน 
 ใหค้วามรูด้า้นอาชพีและทกัษะการศกึษา 
 ลดการถกูไลอ่อกจากโรงเรยีนประถม – และวทิยาลยั 
 ใหค้วามชว่ยเหลอืสว่นบุคคลและดา้นสงัคมของนักรยีน 
 หลกัสตูรอบรม: การสง่เสรมิตนเอง ทกัษะทางสงัคมและการควบคมุอารมณ ์ โรคสมาธสิ ัน้ 

โรคอา่นหนังสอืไม่ออกและหลกัสตูรเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธุข์องเด็กหญงิและเด็กชาย  
 การสนทนากบันักเรยีนใหม่ 
 มองหาสิง่ทีค่ดิวา่เด็กมคีวามสนใจและสนทนากบันักเรยีนเกีย่วกบัผลสรปุของพวกเขา  

 
เนน้จดุประสงคท์ีจ่ะใหค้ าปรกึษากบันักเรยีนทุกคนและไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมปัีญหาหรอืวา่มคีวามทกุขเ์พือ่ที่

จะมาสนทนา นักเรยีนสามารถขอนัดเวลากบัผูแ้นะแนวการศกึษา- 
และอาชพีไดห้ากวา่ตอ้งการทีจ่ะปรกึษา หรอืคยุกบัใครสกัคน เพือ่มองหาหนทางหรอืความหวงั 
และสิง่ทีค่าดหวงัในชวีติ 

http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3901/6590_read-3405/6353_view-2305/
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3901/6590_read-3405/6353_view-2305/
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-3901/6590_read-3405/6353_view-2305/


  

แผนกการศกึษา_2017_HH 3 

 

ผูแ้นะแนวการศกึษา- และอาชพี น้ันผูกมดัสญัญาการปิดความลบัเกีย่วกบัเร ือ่งสว่นตวัของนักเรยีน 
ยกเวน้แตท่ีร่ะบใุนขอ้บญัญตัแิห่งกฏหมายคุม้ครองสทิธเิด็กฉบบัที ่80/2002 

สภาคุม้ครองนกัเรยีน (nemendaverndarráð) 
สภาคุม้ครองนักเรยีนท างานรว่มกบัโรงเรยีนประถมศกึษาทัง้หมดในเมอืงนี ้
บทบาทของสภาคุม้ครองนักเรยีนคอืการประสานงาน 
การวางแผนละด าเนินการบรกิารส าหรบันักเรยีนดา้นการดแูลสขุภาพ ดา้นแนะแนวการศกึษา 
และการบรกิารพเิศษ 
และชว่ยเหลอืผูอ้ านวยการโรงเรยีนในการจดัท าและด าเนินงานเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืพเิศษส าหรบันักเรยี
น หากนักเรยีนตอ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษเน่ืองจากความพกิาร ความเจ็บป่วย 
ความเจ็บป่วยดา้นสงัคมและอารมณ ์
หากพนักงานของโรงเรยีนหรอืผูป้กครองตอ้งการความชว่ยเหลอืใหป้รกึษาหารอืกบัสภาคุม้ครองนักเรยีน 
ในสภาฯจะมผีูอ้ านวยการโรงเรยีน หวัหนา้แผนก แนะแนวการศกึษาและพยาบาลประจ าโรงเรยีน 
อกีทัง้ทางสภาฯท าการประชมุสม ่าเสมอกบันักสงัคมสงเคราะห ์(ตวัแทนของกรมคุม้ครองสทิธเิด็ก) 
นักจติวทิยาและผูใ้หค้ าปรกึษาการสอนพเิศษ จากทางศนูยบ์รกิารโรงเรยีน 
แผนกดา้นการศกึษาเมอืงอคเูรยร์ ี ่ 

หน่วยงานดา้นเหตสุะเทอืนใจ – หน่วยงานดา้นการรงัแกข่มเหง 
(áfalla- og eineltisteymi) 
ในโรงเรยีนประถมทกุโรงเรยีนจะมหีน่วยงานดา้นเหตสุะเทอืนใจท างานอยู ่
ซ ึง่ท าหนา้ทีจ่ดัการและใหค้วามชว่ยเหลอืหากเกดิสถานการณร์า้ยแรงขึน้ในชวีติขิองนักเรยีน ต.ย.เชน่ 
ความสะเทอืนใจทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัหรอือาจเกดิจากการถกูรงัแกขม่แหง 
ในทกุโรงเรยีนจะมกีารตรวจตราการรงัแกขม่เหง/ปัญหาดา้นความสมัพนัธ ์
และครทู าการหาวธิป้ีองกนัปัญหาดงักลา่ว 
หากวา่มขีอ้บ่งช ีว้า่นักรยีนมกีารรงัแกขม่แหงกนัเกดิขึน้จะท าการจดัการโดยใชว้ธิทีีเ่ป็นระบบซึง่จะท างานร่
วมกนัทัง้ช ัน้เรยีน รวมทัง้ผูถู้กกระท า ผูก้ระท า/กลุม่ผูก้ระท า และผูป้กครองดว้ย 
เป็นเร ือ่งทีส่ าคญัทีท่างผูป้กครองจะสนับสนุนการท างานของครแูละพูดคุยกบับุตรของตนเกีย่วกบัการรงัแ
กขม่เหงไม่ใหเ้กดิขึน้ไดท้ีโ่รงเรยีน 
นอกจากนีย้งัเป็นสิง่ส าคญัทีผู่ป้กครองแจง้ใหค้รขูองบุตรตนเองทราบทนัทหีากวา่เด็กรูส้กึไม่ดหีรอืหากวา่
สงสยัวา่พวกเขาไดร้บัการรงัแกขม่เหงอยูท่ีโ่รงเรยีน 
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บรกิารชว่ยเหลอืนอกโรงเรยีน      

(stoðþjónusta utan skólans)              

โรงเรยีนประถมทัง้หมดสามารถสมคัรบรกิารพเิศษซึง่มใีหส้ าหรบันักเรยีนเป็นบางกลุม่จากทางแผนกการศึ
กษาเมอืงอคเูรยร์ ี ่Glerárgötu 26 
ทางโรงเรยีนเป็นผูย้ืน่ใบขอบรกิารใหก้บัแผนกการศกึษาโดยผูป้กครองเป็นคนเซน็ยนิยอมในแบบฟอรม์เ
ฉพาะของใบขอบรกิาร 
นอกจากนีผู้ป้กครองยงัสามารถขอความชว่ยเหลอืเน่ืองจากบุตรของตนไดโ้ดยตรง 
แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารสามารถหาไดท้ีโ่รงเรยีนหรอืแผนกการศกึษา  

ศูนยบ์รกิารโรงเรยีน แผนกการศกึษา  (skólaþjónusta fræðslusviðs) 
ผูเ้ช ีย่วชาญของศูนยบ์รกิารโรงเรยีนน้ันมเีหลา่นักจติวทิยาหรอืครสูอนพเิศษ 
พวกเขาจะใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาตา่งๆของนักเรยีน เชน่ ความล าบากในการเลา่เรยีน 
ความเบีย่งเบนของพฒันาการ ปัญหาดา้นพฤตกิรรม การถกูรงัแกขม่เหงและปัญหาทางอารมณ ์
พนักงานจะประเมนิปัญหาของเด็กดว้ยการทดสอบ 
การสนทนาและตรวจสอบสถานะของเด็กและจากน้ันก็จะมขีอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรบัปรงุ 
โดยรว่มมอืกนัระหวา่งครอบครวัและโรงเรยีน และรว่มมอืกบัผูอ้ืน่ทีม่ขีอ้เสนอพเิศษตา่งๆ ดงัเชน่ 
แผนกพเิศษของ กลิเลีย่สโกลา่ และซดีอืสโกลา่ ฮลดีา่สโกลา่ และสโกลา่สมดิยู ่
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืนอกเหนือกวา่นีก็้จะท าการรว่มมอืกบัหน่วยงานอืน่ๆ เชน่ หน่วย BUG ของ 
SAk, HSN, โรงพยาบาลจติเวชเด็ก- และเยาวชน และศูนยว์นิิจฉัย- และใหค้ าปรกึษาของรฐับาล 
พนักงานศูนยบ์รกิารโรงเรยีนจะสง่เร ือ่งใหก้บัหน่วยงานดงักลา่ว โดยรว่มมอืกบัผูป้กครอง            

Helga Vilhjálmsdóttir นักจติวทิยา คอืผูอ้ านวยการศูนยบ์รกิารโรงเรยีน  
อเีมล: helgav@akureyri.is 

นกับ าบดัการพูด (talmeinafræðingar) 
หากเด็กตอ้งการความชว่ยเหลอืจากนักบ าบดัการพูด ต.ย. เชน่ เน่ืองจากการออกเสยีงบางค า 
หรอืพฒันาการดา้นภาษา ทางครก็ูจะท าการสง่แบบฟอรม์การขอบรกิารถงึศูนยบ์รกิารโรงเรยีน 
แผนกการศกึษา โดยมกีารเซน็ยนิยอมจากผูป้กครอง 
จากตรงน้ันใบขอบรกิารจะถูกสง่ไปยงันักบ าบดัการพูด 
เวลาการสอนของนักบ าบดัการพูดจะสอนอยูท่ีส่ านักงานของพวกเขาเป็นสว่นมากและเด็กไปรบัการสอนอ
ยูท่ีน่ั่นกบัผูป้กครองของตนหลงัเลกิเรยีน 
หากสถานการณใ์นโรงเรยีนเอือ้อ านวยก็จะพาเด็กๆไปพบนักบ าบดัการพูดนอกโรงเรยีน 
หรอืนักบ าบดัการพูดมาเยีย่มทีโ่รงเรยีน 

ทีป่รกึษาดา้นการสอนส าหรบันกัเรยีนทีม่ภีาษาไอซแ์ลนดเ์ป็นภาษาทีส่อง  
(kennsluráðgjafi v. nemenda með íslensku sem annað mál) 

นักเรยีนทีไ่ม่ไดม้ภีาษาไอซแ์ลนดเ์ป็นภาษาแม่มสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นการเรยีนภาษาไอซแ์ลน
ดเ์ป็นภาษาทีส่องทีโ่รงเรยีน การชว่ยเหลอืมที ัง้ในช ัน้เรยีนหรอืเป็นกลุม่เล็กๆนอกช ัน้เรยีน         
ทีป่รกึษาดา้นการสอนของแผนกการศกึษาจะใหก้ารชว่ยเหลอืคณุคร ูนักเรยีนและผูป้กครอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วนัแรกของการเขา้เรยีน และสปัดาหแ์รกของการอยูใ่นสถานการณใ์หม่ๆ 
ทีป่รกึษาดา้นการสอนจะรว่มในการประชมุผูป้กครองดว้ยหากมคีวามจ าเป็น 
หรอืความประสงคแ์ละสถานการณซ์ึง่จะใหค้ าแนะน ากบัครแูละผูป้กครอง  

mailto:helgav@akureyri.is
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ทีป่รกึษาดา้นการสอนจะเป็นผูใ้หค้วามรู-้ และขอ้มูลในเว็บไซตส์ าหรบัครแูละผูป้กครอง 
ซึง่จะเป็นประโยชนไ์ด:้ http://erlendir.akmennt.is  
Helga Hauksdóttir เป็นทีป่รกึษาดา้นการสอน อเีมล: helgah@akureyri.is  
 
PMTO ทกัษะผูป้กครอง (PMTO foreldrafærni) 
PMTO เป็นเคร ือ่งมอืในการบ าบดัรกัษา ซึง่ชว่ยลดพฤตกิรรมทีล่ าบากของเด็กและวยัรุน่ 
ดัง่ทีท่ าการวจิยักนัอยา่งกวา้งขวาง วธิกีารนีไ้ดร้บัการพฒันาขึน้มาจากหอ้งปฏบิตักิารของ  Oregon 
Social Learning Center (OSLC) ใน สหรฐัเอมรกิา 
และน ามาปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องไอซแ์ลนดเ์พือ่การรกัษา- และเป็นการป้องกนั 

เน่ืองจากพ่อแม่คอืครทูีส่ าคญัทีส่ดุของบุตรตนเราจงึไดเ้นน้การท างานกบัพวกเขาอยา่งเจาะจง 
ซ ึง่พวกเขาจะไดร้บัความชว่ยเหลอืในการเสาะหาหนทางใหม่ๆในการเลีย้งด ู
เราจะท างานรว่มกบัองคป์ระกอบพืน้ฐานบางสว่นทีจ่ะสง่เสรมิพฤตกิรรมทีด่ขีองเด็กลดความเป็นทกุข ์
และปัญหาดา้นฟฤตกิรรม เนน้การออกค าสัง่ทีช่ดัเจน การจดัการดา้นอารมณ ์เทคนิคดา้นการสือ่สาร 
และความสมัพนัธท์างบา้นและโรงเรยีน ผป้กรองอาจจะไดร้บัการสอน เชน่ การใชร้ะบบแรงจูงใจ 
การก าหนดขอบเขต การคอยเฝ้าตดิตามอยา่งมปีระสทิธภิาพ การแกปั้ญหาความไม่เห็นดว้ย 
และการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนเชงิบวกกบับุตรของตน 

คณุสามารถสมคัรเรยีนหลกัสตูร PMTO ส าหรบัผูป้กครอง 8 คร ัง้ 2 ½  ช.ม.ตอ่คร ัง้ 
เหมาะส าหรบัผูป้กครองเด็กเล็กทีม่ปัีญหาเล็กๆนอ้ยๆ 
แตห่ากพฤตกิรรมของเด็กมคีวามล าบากมากสามารถสมคัรหลกัสตูร PMTO บ าบดัเฉพาะบุคคล 
ซ ึง่ท าในรปูแบบการสนทนาทีแ่ผนกการศกึษา สงูสดุมากถงึ 20 สปัดาห ์อกีทางเลอืกหน่ึงก็คอื PMTO – 
PTC การบ าบดักลุ่ม ซึง่กลุม่จะพบปะกนัเป็นประจ าทกุสปัดาห ์
จะท าโดยการท าแบบฝึกหดัและการใหค้วามชว่ยเหลอืผา่นทางโทรศพัทช์ว่งระหวา่งการประชมุคร ัง้ตอ่ไป 
หน่วยงานบ าบดัรกัษาพเิศษตา่งๆ 
นักจติวทิยาหรอืนักสงัคมสงเคราะหเ์ป็นผูใ้หก้ารรกัษาและอบรมหลกัสตูรตา่งๆ 
ผูป้กครองสามารถสมคัรขอรบับรกิาร PMTOไดใ้นแบบฟอรม์เฉพาะ: ใบขอบรกิารถงึศูนยบ์รกิารพเิศษ 
โรงเรยีนอนุบาล- และประถมศกึษา  และใบสมคัรจะยืน่ไปยงัแผนกการศกึษาของเมอืง 
อคเูรยร์ ีแ่ละสง่ไปถงึครปูระจ าช ัน้ของเด็กหรอืผูบ้รหิารโรงเรยีน  

Guðbjörg Ingimundardóttir คอืผูจ้ดัการโครงการ PMTO. อเีมล: gudbjorging@akureyri.is  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erlendir.akmennt.is/
mailto:helgah@akureyri.is
mailto:gudbjorging@akureyri.is


  

แผนกการศกึษา_2017_HH 6 

 

โรงเรยีนประถมศกึษาแผนกพเิศษ  
Sérdeildir grunnskóla Akureyrar 

แผนกพเิศษโรงเรยีนซดีอืสโกล่า ส าหรบันกัเรยีนออทสิตกิ 
(Sérdeild Síðuskóla f. einhverfa nemendur) 
ที ่ร.ร.ซดีอืสโกลา่ น้ันมแีผนกพเิศษส าหรบันักเรยีนออทสิตกิ ซ ึง่นักเรยีนจะมภีมูลิ าเนาอยูใ่นเมอืงอคเูรยร์ ี ่
ทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยวา่เป็นโรคออทสิตกิจากหน่วยงานวนิิจฉัยโรคทีไ่ดร้บัการยอมรบัมสีทิธิท์ีจ่ะเขา้ศกึษาใ
นแผนกพเิศษ นอกจากนีนั้กเรยีนจะตอ้งมีค่วามเบีย่งเบนอืน่ๆ เชน่ พฒันาการบกพรอ่ง และ/หรอื 
มคีวามล าบากดา้นพฤตกิรรม ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 ทีแ่ผนกพเิศษมุ่งเนน้การศกึษาทีอ่อกแบบเฉพาะบุคคลซึง่ค านึงถงึความตอ้งการและสถานะของนักเรยีน 
ตามความตอ้งการของผูป้กครองและตามหลกัสตูรการศกึษา 
อกีทัง้ยงัเนน้ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้กิารและผูป้กต ิ
และเนน้ความรว่มมอืกบัผูป้กครองทีม่ปีระสทิธภิาพ 
คณาจารยข์องแผนกมบีทบาทในการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัเด็กออทสิตกิกบัรร.อืน่ๆในอคเูรยร์ ี ่

แผนกพเิศษโรงเรยีน กลิเลีย่สโกล่า ส าหรบัเดก็พกิาร  
(Sérdeild Giljaskóla fyrir fatlaða nemendur) 
ทีโ่รงเรยีนกลิเลีย่สโกลา่เป็นแผนกพเิศษส าหรบัเด็กทีม่คีวามพกิารมาก 
นักเรยีนจ าเป็นตอ้งใชแ้ผนการเรยีนการฝึกฝนสว่นบุคคลแบบเฉพาะ 
ซึง่ความพกิารเหลา่น้ันมกัจะเกดิความล าบากในดา้นการรบัรู ้  การสมัผสั ความมเีหตมุผีล 
ดา้นการสือ่สาร ดา้นลกัษณะทา่ทาง ดา้นการชว่ยเหลอืตนเอง 
ดา้นปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและกจิวตัรประจ าวนั 
นักเรยีนมคีวามตอ้งการดา้นความชว่ยเหลอืในทกุๆกจิกรรมในชวีติประจ าวนัซ ึง่ตอ้งดแูลและสอดสอ่งตลอ
ดเวลา หลกัสตูรการเรยีน วสัดกุารและอปุกรณก์ารเรยีนการสอนจะขึน้อยูก่บัความตอ้งการของแตล่ะ 

หลกัสูตรพฒันาการ :  เนน้การสง่เสรมิพฒันาการดา้นประสาทสมัผสั การเคลือ่นไหว การสือ่สาร 
ความคดิ พฒันาการดา้นสงัคม- และอารมณ ์

หลกัสูตรเสรมิทกัษะ: เนน้การเพิม่ทกัษะของนักเรยีนในการจดัการกบัชวีติประจ าวนั เชน่ 
การชว่ยเหลอืตนเอง งานทีง่า่ยๆ และกจิกรรมนันทนาการ  

หลกัสูตรเสรมิสรา้งประสบการณ ์: 
เนน้การสรา้งประสบการณข์องนักเรยีนเพือ่ใหพ้วกเขาสามารถสรา้งภาพทีช่ดัเจนขึน้เกีย่วกบัสภาพแวดล ้
อมทีพ่วกเขาอาศยัอยูแ่ละไดร้บัประสบการณใ์นลกัษณะทีม่เีนือ้หาสาระ 

คณาจารยแ์ผนกพเิศษมบีทบาทในการใหค้ าปรกึษาส าหรบัคร ู
ผูป้กครองและผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบันักเรยีนกลุม่นี ้ 
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ฮลดีา้สโกลี ่ (Hlíðarskóli) 
ฮลดีา้สโกลี ่เป็นทางออกพเิศษในระบบของโรงเรยีนประถมเมอืงอคเูรยร์ ี ่
ส าหรบันักเรยีนทีม่ปีระสบปัญหาซึง่ท าใหพ้วกเขามคีวามล าบากในการจดัการ หรอืรูส้กึด ี
และศกึษาเลา่เรยีนใหไ้ดผ้ลดใีน รร.ประถมโดยทัว่ไป ดงัเชน่  ปัญหาดา้นสงัคมและอารมณ ์
ฟฤตกิรรมทีน่่าเป็นห่วง-และปัญหาการปรบัตวั ความบกพรอ่งดา้นปฏสิมัพนัธ ์
ปัญหาตา่งๆของความบกพรอ่งพฒันาการแบบรอบดา้น 
ความล าบากในการเลา่เรยีนเฉพาะดา้นและความผดิปกตปิระเภทตา่งๆ 

โดยทัว่ไปแลว้การอยูโ่รงเรยีนประจ าเป็นการเพยีงการแกไ้ขปัญหาช ัว่คราวซึง่ใชเ้มือ่ไดพ้ยายามทกุหนทาง
แลว้ทีเ่ด็กจ าเป็นจะตอ้งรบัในเขต รร.ของเขา และไดร้บัการบ าบดัจากศูนยบ์รกิารพเิศษของ รร. 
และไดร้บัจากทีป่รกึษา PMTO แลว้ สว่นมากแลว้นักเรยีนจะตอ้งอยูป่ระจ าที ่รร. ฮลดีา้สโกลี ่นาน 1-3 ปี 
แตส่ าหรบับางกรณีอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งอยู่นานกวา่น้ัน 

นักเรยีนจะไดร้บัโอกาสในการศกึษาทีห่ลากหลายเพือ่ทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของพวกเขาและสามารถใชป้
ระโยชนจ์ากขอ้เดน่ของตน 
การเรยีนการสอนสรา้งขึน้ใหม้คีวามหลากหลายละค านึงถงึความตอ้งการและความสามารถ 
และความสนใจทีแ่ตกตา่งของแตล่ะบุคคล  
 
การรว่มมอืของผูป้กครองน้ันเป็นสว่นส าคญัมากในการท างานของโรงเรยีน 
และเราเนน้การใหค้วามสนับสนุนและสง่เสรมิผูป้กครองดา้นบทบาทในการอบรมเลีย้งดขูองพวกเขา 
 
 
 
 
 
 
 


