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ยนิดตีอ้นรบัสูเ่มอืงอคูเรยร์ ี ่(velkomin til Akureyrar) 

 
 

ยนิดตีอ้นรบัสูโ่รงเรยีนประถมศกึษาเมอืงอคเูรยร์ ี ่ 

เราตอ้งการทีจ่ะขจายความอบอุน่ในการตอ้นรบับุตรของทา่นเขา้สูโ่รงเรยีนประถมฯเมอืงอคเูรยร์ ี ่

 

 

กระทรวงศกึษาธกิารเมอืงอคูเรยร์ ี ่ (Um fræðslusvið) 

กระทรวงตัง้อยู่ที ่Glerárgata 26 ช ัน้ที ่1 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการศกึษาคอื Karl Frímannsson 

ทีป่รกึษาดา้นการสอนเด็กทีม่ภีาษาไอซแ์ลนดเ์ป็นภาษาทีส่องคอื Helga Hauksdóttir 

เบอรโ์ทรกระทรวง 460-1455 

อเีมล : karl@akureyri.is , helgah@akureyri.is  

เว็บไซตข์องกระทรวงศกึษาธกิารคอื www.akureyri.is/skoladeild 

ผูป้กครองสามารถลงทะเบยีนบุตรของตนไดใ้นโรงเรยีนใดโรงเรยีนหน่ึงของโรงเรยีนประถมศกึษา 

(หากวา่พวกเขามรีหสัประจ าตวัแลว้หากยงัไม่มกีรณุาตดิตอ่กบัเรา)  

กระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูดู้แลทุกโรงเรยีนทีเ่ป็นโรงเรยีนเตรยีมอนุบาล โรงเรยีนประถมศกึษา 

และโรงเรยีนการดนตรอีคูเรยร์ ี ่ 

ในประเทศไอซแ์ลนดเ์ด็กทุกคนทีม่อีายุระหว่าง 6 ถงึ 16 ปี จะตอ้งเขา้โรงเรยีนตามกฏหมายก าหนด 

โรงเรยีนประถมอยู่ในการควบคุมของเทศบาล ในอคูเรยร์ ีม่โีรงเรยีนประถม 10 โรงเรยีน สองใน 

ร.ร.น้ันตัง้อยู่ทีเ่กาะสองแหง่ของเอย่าเฟียวดอื Eyjafjörður คอืที ่ฮรสีเอ Hrísey และ กรมีสเ์อ Grímsey 

และหน่ึงในน้ันเป็นโรงเรยีนพเิศษส าหรบัเด็กทีม่พีฤตกิรรมบางอย่างทีม่คีวามยากล าบาก  ส่วนอกีเจ็ด ร.ร. 

ก็จะกระจายอยูไ่ปรอบเมอืง คอื แบรกกอืสโกลี ่Brekkuskóli, กลีเลยีสโกลี ่Giljaskóli, แกรเอา้รส์โกลี ่

Glerárskóli, ลนึตาสโกลี ่Lundarskóli, เนยสตาสโกลี ่Naustaskóli, ออ้ตเอย่าสโกลี ่Oddeyrarskóli และ 

ซีด้ือ่สโกลี ่Síðuskóli. ในเมอืงของอคูเรยร์ ีม่โีรงเรยีนทีเ่ล็กทีส่ดุซึง่มนัีกเรยีนประมาณ 200 คน ส่วน ร.ร. 

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดมปีระมาณ 500 คน 

เด็กทีม่เีช ือ้เป็นคนตา่งชาตมิสีทิธิท์ีจ่ะไดเ้ขา้เรยีนใน ร.ร. พืน้ทีใ่กลเ้คยีงของพวกเขา แต่ก็สามารถสมคัรเขา้เรยีน 

ร.ร. อืน่ไดห้ากพวกขาตอ้งการ หรอืดว้ยประการบางอย่าง 

และอนัดบัแรกบุตรของท่านจะตอ้งมรีหสัประจ าตวักอ่นทีจ่ะเขา้ลงทะเบยีนเรยีน 

(แต่คุณสามารถสมคัรไวไ้ดถ้งึแมจ้ะยงัไม่มรีหสัประจ าตวัก็ตาม) ในทุกโรงเรยีนมนัีกเรยีนทีเ่ป็นคนต่างเช ือ้ชาต ิ

แต่ปกตแิลว้พวกเขาจะมนีอ้ยกว่า 10%   

จนกระทัง่ถงึปี 2012 เราเคยไดม้แีผนกพเิศษส าหรบัเด็กต่างชาตอิยู่ในโรงเรยีนเดยีว 

และก็มกีารตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนทีจ่ะเปลีย่นแปลงแผนการใหม่ตัง้แต่ฤดูใบไมร้ว่ง 2012 

ใหนั้กเรยีนตา่งชาตทุิกคนเขา้เรยีนในเขตทอ้งถิน่ของตนเมือ่พวกเขามาถงึประเทศ  
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นักเรยีนทุกคนทีม่ภีาษาไอซแ์ลนดเ์ป็นภาษาทีส่องจะไดร้บัการชว่ยเหลอืพเิศษในวชิาภาษาไอซแ์ลนด ์ 

ผูช้ว่ยดา้นภาษาไอซแ์ลนดจ์ะสอนในชน้เรยีนเป็นส่วนใหญส่ าหรบัเด็กเล็ก 

และจะสอนเป็นกลุ่มหรอืรายบุคคลเมือ่เด็กเร ิม่โตขึน้  

กา้วแรกของประสบการณใ์นโรงเรยีนของบุตรท่าน คอื การประชมุแนะน าเบือ้งตน้ทีโ่รงเรยีน 

ครปูระจ าช ัน้ของเด็กจะตดิตอ่สือ่สารกบัผูป้ครองเป็นประจ าและแนะน าพวกเขาว่าวธิใีดจะดทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ยบุตรในการ

เล่าเรยีน 

เว็บไซตข์องเราส าหรบัผูท้ีส่อนเด็กต่างชาต ิคอื http://erlendir.akmennt.is 

และผูป้กครองสามารถหาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนไ์ดเ้ป็นประจ าทีน่ั่น 

ภาษาต่างประเทศภาษาแรกทีส่อนในในไอซแ์ลนดค์อืภาษาองักฤษ ปกตแิลว้จะเร ิม่สอนจากระดบัช ัน้ ป.5 (10 ปี 

แต่หลายโรงเรยีนก็เร ิม่สอนกอ่น) และภาษาต่างประเทศทีส่องของเราก็คอืภาษาเดนมารก์ เร ิม่สอนจากช ัน้ ป.7 (12 

ปี)  เราแนะน าใหนั้กเรยีนต่างชาตขิองเราไม่ตอ้งเรยีนภาษาเดนมารก์ 

แต่เรยีนวชิาภาษาไอซแ์ลนดห์รอืภาษาแม่แทน  เมือ่เขา้เรยีนในช ัน้มธัยม /มธัยมปลาย วทิยาลยั (จากอายุ 16-19 

ปี) นักเรยีนสามารถใชภ้าษาแม่ประเมนิผลแทนภาษาเดนมารก์ได ้

การด ารงรกัษาภาษาแม่  (mikilvægi móðurmáls) 

เราสนับสนุนใหนั้กเรยีนและผูป้กครองใชภ้าษาแม่สือ่สารในบา้น ส่วนหนังสอืในทุกภาษายนิดใีหน้ ามาทีโ่รงเรยีนได ้

เชน่เมือ่ท าการใหนั้กเรยีนอ่านหนังสอืตามใจชอบ (ซึง่บางคร ัง้อาจจะประมาณ 15 นาทตีอ่วนั)  

ในเมอืงเรคยาวคิผูป้กครองชาวต่างชาตมิกีารจดัตัง้ www.modurmal.com 

ซึง่ในหนา้เว็บคณุสามารถหากลุ่มส าหรบัภาษาตา่งๆได ้

และตดิต่อกบัพวกเขาโดยใชภ้าษาแม่ของคุณเองผ่านทางอเีมล modurmal@modurmal.com 

บทบาทหลกัของการจดัตัง้ก็คอืการน าเสนอการสอนภาษาแม่ใหก้บัสมาชกิ 

 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน  (frístund) 

ทุกโรงเรยีนในเมอืงอคูเรยร์ ีม่บีรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีนส าหรบัเด็กช ัน้ประถมปีทีห่น่ึงถงึสี ่

ซ ึง่เปิดหลงัเลกิเรยีนจนถงึเวลา 16:15 ผูป้กครองจะตอ้งลงนามในขอ้ตกลงเพือ่ยนืยนัว่า วนั/ช ัว่โมง 

ใดทีบุ่ตรของท่านจะรบัการดูแลหลงัเลกิเรยีน หากผูป้กครองตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้ตกลง 

พวกเขาจะตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรยีนทราบกอ่นวนัที ่15 ของทุกเดอืนกอ่นทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

ผูป้กครองจะตอ้งจา่ยขัน้ต ่า 20 ช ัว่โมงต่อเดอืน 7,360 โครนน่ือ   แต่ละ ช.ม. มรีาคา 368 โครนน่ือ ( มกราคม 

2017) 

 

อาหารกลางวนัของโรงเรยีน (mötuneyti) 

ทุกโรงเรยีนมอีาหารบรกิารในตอนเทีย่ง รายการอาหารหาดูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องโรงเรยีน 

รายการอาหารสรา้งขึน้ดว้ยความรว่มมอืกบัระบบบรกิารสุขภาพแห่งชาต ิ

http://erlendir.akmennt.is/
http://www.modurmal.com/
mailto:modurmal@modurmal.com
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โดยปกตแิลว้เราจะมเีนือ้ปลาสปัดาหล์ะสองคร ัง้ เนือ้ววัหรอืเนือ้สตัวอ์ืน่ๆสปัดาหล์ะสองคร ัง้ อกีทัง้ซปุ 

โยเกริต์หรอือาหารว่างสปัดาหล์ะคร ัง้ มผีกัและผลไมอ้ยู่เป็นประจ า  

ในสองคร ัง้ตอ่เดอืนจะท าการเปลีย่นอาหารทีม่เีนือ้สตัวเ์ป็นมงัสวริสั ราคาส าหรบัหน่ึงเทอม ( สงิหาคม – ธนัวาคม / 

มกราคม – พฤษภาคม ) ประมาณ 37,000 โครนน่ือ หรอื 433 โครนน่ือ ในแตล่ะคาบ (ราคาส าหรบัปีการศกึษา 

2017-2018) 

 

ปฏทินิปีการศกึษา (skipulag skólaársins)  

เรามจี านวน 180 วนัของปีการศกึษา โรงเรยีนจะเปิดประมาณวนัที ่20 สงิหาคม 

และวนัสดุทา้ยของปีการศกึษาอยู่ในชว่งตน้เดอืนมถิุนายน 

แต่ละโรงเรยีนจะก าหนดปฏทินิปีการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของโรงเรยีน ภายใน 180 วนันีท้าง ร.ร. 

สามารถก าหนดวนัพเิศษของ ร.ร. ได ้10 วนั และในปฏทินิจะแสดงสทีีแ่ตกตา่งกนัไป สบิวนันีอ้าจจะเป็นวนัต่างๆ 

ตวัอย่างเชน่ วนัประชมุผูป้กครอง  วนัเล่นสกหีรอืกจิกรรมกลางแจง้อืน่ๆ 

วนัแรกและวนัสุดทา้ยของปีการศกึษาซึง่วนัเหล่านีจ้ะเลกิเรว็กว่าวนัปกต ิ เป็นตน้  

โรงเรยีนทุกแห่งจะมกีารพกัสอนสัน้ๆ สองคร ัง้ตอ่ปี 

โดยปกตแิลว้จะเป็นในเดอืนตลุาคมและเดอืนกุมภาพนัธุ/์มนีาคม 

ในระหว่างชว่งของปีการศกึษาครจูะมเีวลาหา้วนัในการวางแผนและจดัระเบยีบการสอน 

วนัเหล่านีก็้จะถูกท าเคร ือ่งหมายทีม่สีพีเิศษในปฏทินิของโรงเรยีน 

และเด็กก็จะตอ้งหยุดโรงเรยีนแต่บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีนจะยงัเปิด แต่เปิดเพยีงเฉพาะในชว่งบ่าย 

 

คาบเรยีนตอ่สปัดาห ์(fjöldi kennslustunda á viku) 

นักเรยีนช ัน้ประถมหน่ึงถงึสีม่คีาบเรยีนสามสบิคาบ คาบละ 40 นาทตี่อสปัดาห ์ในช ัน้ ป.หา้ถงึเจ็ดม ี35 

คาบเรยีนต่อสปัดาห ์และจากช ัน้ ป.แปดถงึสบิจะม ี37 คาบเรยีนต่อสปัดาห ์

บางโรงเรยีนอาจสามารถเปลีย่นคาบเรยีนใหน้านขึน้แต่ผลรวมแลว้นักเรยีนจะมคีาบเรยีนทีเ่ท่ากนัตอ่สปัดาหใ์นแต่

ละปีการศกึษา 

 

การสอบวดัมาตรฐาน/สอบไล่ช ัน้ (samræmd próf) 

นักเรยีนทุกคนในไอซแ์ลนดจ์ะตอ้งเขา้รว่มการสอบวดัมาตรฐานผ่านทางเว็บไซต ์

ซึง่มสีามคร ัง้ในระดบัประถมศกึษา ช ัน้ ป.สี ่ป.เจ็ดและ ป.เกา้/สบิ การสอบในช ัน้ 

ป.สีแ่ละเจ็ดจะสอบวชิาภาษาไอซแ์ลนดแ์ละคณิตศาสตร ์(ในเดอืนกนัยายน) ส่วนช ัน้ ป.เกา้/สบิ 

จะสอบวชิาภาษาไอซแ์ลนด ์คณิตศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ (ในเดอืนมนีาคม)  

 จดุประสงคข์องการสอบในช ัน้ ป.เกา้/สบิ 

น้ันมคีวามหมายสองประการคอืประการแรกเพือ่ใหท้ราบถงึระดบัความเขา้ใจตอ่ความรูพ้ืน้ฐานของนักเรยีนว่ามเีท่า

ใด อกีทัง้ทกัษะทีจ่ าเป็นตอ่การศกึษาในระดบัตอ่ไป 

ประการทีส่องเพือ่ใหผู้ป้กครองและผูบ้รหิารโรงเรยีนสามารถน าไปเป็นเคร ือ่งช ีส้ถานะการศกึษาของนักเรยีน 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ https://mms.is/sites/mms.is/files/foreldrabref - enska.pdf  

 

https://mms.is/sites/mms.is/files/foreldrabref_-_enska.pdf
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การอ่านออกเขยีนไดเ้บือ้งตน้ – วธิกีารเรยีนรูท้ีม่ปีฏสิมัพนัธุ ์ (Byrjendalæsi) 

โรงเรยีนในอคูเรยร์ ีส่่วนมากจะสอนการอ่านเขยีนเบือ้งตน้ 

ซึง่เป็นวธิกีารสอนทีมุ่่งไปยงัการอ่านขัน้พืน้ฐานของเด็กเล็ก 

แรงจงูใจหลกัของการอ่านเขยีนเบือ้งตน้คอืการทีเ่ด็กๆจะสามารถปรบัตวัไดด้ตี่อการอ่านไดอ้ย่างเรว็ทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไ

ปไดใ้นสาขาวชิาการของพวกเขา 

ผูป้กครองชาวต่างชาตคิวรใหค้วามส าคญัตอ่การอ่านหนังสอืใหก้บับุตรและกระตุน้พวกเขาใหอ้่านหนังสอืภาษาแม่

ของตน เมือ่เด็กเรยีนรูภ้าษาแม่ของตนไดด้ก็ีจะมคีวามเขา้ใจกบัภาษาใหม่ไดเ้รว็กว่า ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2016/03/enska.pdf 

 

วชิาเลอืกส าหรบันกัเรยีนโต (valgreinar unglingastigs) 

นักเรยีนช ัน้ ป.แปดถงึสบิ 

สามารถเลอืกไดส้ามถงึสีว่ชิาจากรายชือ่ของวชิาต่างๆทีห่ลากหลายทีท่างโรงเรยีนน าเสนอ 

พวกเขาจะถูกส่งเสรมิใหท้ าทุกสิง่ทีเ่ป็นไปได ้

ค านึงถงึตวัพวกเขาเองและคน้หาสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการจะท าจรงิๆในฤดูหนาวถดัไป 

ทางโรงเรยีนพยายามทีจ่ะใหม้วีชิาเลอืกทีห่ลากหลายเท่าทีจ่ะท าได ้

ซึง่มุ่งหวงัทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างของนักเรยีนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

บางวชิาจะสอนทีโ่รงเรยีนอืน่และนักเรยีนจะตอ้งไปเรยีนที ่ร.ร. อืน่ๆในบางส่วน  

เราเห็นว่าน่ันคอืโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดรู้จ้กักบัโรงเรยีนอืน่ๆ และพบปะกบันักเรยีนคนอืน่ๆ 

วชิาเลอืกสว่นใหญ่จะสอนในชว่งหลงัเลกิเรยีน 

 

จากช ัน้ประถมศกึษาสู่ช ัน้มธัยมศกึษา (วทิยาลยั) โอกาสในการผ่อนปรน  

(úr grunnskóla í framhaldsskóla) 

นักเรยีนสว่นมากทีจ่บช ัน้ประถมจะเรยีนต่อช ัน้มธัยมหลกัจากสบิปี แต่ถา้การสอบวดัมาตรฐานในช ัน้ ป.เกา้ 

แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถอนัยอดเยีย่มของนักเรยีน 

ผูป้กครองสามารถประสงคใ์หบุ้ตรเขา้เรยีนช ัน้มธัยมไดเ้รว็ขึน้ (ตัง้แต่ช ัน้ ป.เกา้) 

เร ือ่งนีอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของอาจารยใ์หญ่ของโรงเรยีน 

ทีท่ าการตดัสนิผลการประเมนิความสามารถของนักเรยีนเมือ่เขาจบการศกึษาจากโรงเรยีนประถม  

 

วฒันธรรมในโรงเรยีน (skólamenning) 

ในทุกโรงเรยีนประถมจะมุ่งเนน้ไปในดา้นความสุขของแต่ละบุคคล 

ครจูะตดิตอ่กบัผูป้กครองผา่นทางเนตเป็นเว็บไซตเ์ฉพาะ http://mentor.is 

ผูป้กครองทุกคนสามารถเขา้ใชเ้ว็บไดโ้ดยการใชร้หสัของตนเองและรหสัผ่านทีใ่หม้าจากทางโรงเรยีน 

และจ าเป็นทีผู่ป้กครองจะตรวจสอบขอ้ความในเว็บจากคร ู

เรายนิดใีหผู้ป้กครองมาเยีย่มเยอืนทีโ่รงเรยีนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

พวกเขาสามารถแวะมาหรอือยูเ่พยีงไม่นานหรอืนานเท่าทีต่อ้งการ 

ครบูางท่านตอ้งการทีจ่ะทราบลว่งหนา้หากผูป้กครองมแีผนทีจ่ะมาเยีย่ม 

http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2016/03/enska.pdf
http://mentor.is/
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โดยปกตแิลว้จะไม่มกีารบา้นแยอะยกเวน้การอ่านในช ัน้แรกๆ แต่ทีน่ี่เรามคีวามแตกต่างระหว่างโรงเรยีนและคร ู

จ านวนการบา้นขึน้อยู่กบัวา่นักเรยีนใชเ้วลาในการเรยีนทีโ่รงเรยีนไดด้แีคไ่หน 

บ่อยคร ัง้หากว่าพวกเขาไม่สามารถท าตามตารางในช ัน้เรยีนไดเ้สรจ็จะตอ้งไปท าใหเ้สรจ็ทีบ่า้น 

แต่หากพวกเขาไดท้ างานหนักเพยีงพอแลว้พวกเขาก็สามารถท างานใหเ้สรจ็ที ่ร.ร.ได ้

ในปัจบุนัเราสามารถพูดไดว้่าครใูหค้วามส าคญัเร ือ่งการบา้นนอ้ยลงกว่าแต่กอ่น 

แต่เราขอแนะน าใหผู้ป้กครองคอยตดิตามการบา้นของบุตรตนและพจิารณารว่มกบัครหูากเห็นว่าพวกเขาตอ้งการ

การบา้นเพิม่ โดยสว่นใหญ่แลว้ครจูะเนน้ดา้นการใหค้วามรว่มมอื 

ดา้นกจิกรรมและความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนในการท างาน 

และบางคร ัง้หอ้งเรยีนอาจดูเหมอืนไม่มรีะเบยียเล็กนอ้ยเมือ่ท่านมาเยีย่มชม  

นักเรยีนทุกคนจะไปเรยีนวา่ยน า้อาทติยล์ะหน่ึงคร ัง้และมกีฬีาอืน่ๆสปัดาหล์ะสองคร ัง้ 

เรายงัใหค้วามส าคญักบังานศลิปะและงานฝีมอื   อกีทัง้นักเรยีนไดเ้รยีนการเย็บผา้และถกัไหมพรม ท าอาหาร ฯลฯ 

 

เงินสนบัสนุนกจิกรรมกฬีาและสนัทนาการ (frístundastyrkur - 2018) 

เมอืงของอคูเรยร์ ีใ่หเ้งนิสนับสนุนกฬีาและสนัทนาการส าหรบัเด็กละเยาวชนทุกคนทีเ่กดิในปี 2001 ถงึและดว้ยปี 

2012 ทุกคนทีม่ทีะเบยีนบา้นในอคูเรยร์ ีส่ามารถเรยีกสทิธิร์บัเงนิสนับสนุน ซึง่สามารถใชง้านไดต้ัง้แต่วนัที ่1 

ของเดอืนมกราคมจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี จ านวนเงนิสนับสนุนสูงสุด 30,000 โครนน่ือ ต่อเด็ก 

(อาจมกีารเปลีย่นแปลงจากปีตอ่ปี)  

ผูป้กครองสามารถใชเ้งนิสนับสนุนจา่ยค่ากจิกรรมกฬีาประเภทต่างๆ ส าหรบัดนตรแีละโรงเรยีนศลิปะ 

หรอืหลกัสูตรระยะสัน้และการอบรมต่างๆ (ขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถหาไดใ้นแฟ้มทีม่าจากโรงเรยีนประถม) 

เงนิสนับสนุนสามารถใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยบางส่วนส าหรบัการเขา้ค่ายหนา้รอ้น 

เมือ่ผูป้กครองท าการจา่ยค่ากจิกรรมกฬีาและสนัทนาการส าหรบับุตร 

พวกเขาจะตอ้งแจง้หากตอ้งการทีจ่ะใชเ้งนิสนับสนุนพยีงบางสว่นในการช าระเงนิ 

จากน้ันจะถูกหกัออกจากยอดรวมทัง้หมดจนครบ 

 

กฏระเบยีบของเดก็ในการเล่นนอกบา้นชว่งตอนเย็น (útivistarreglur) 

จากวนัทีห่น่ึงของเดอืนกนัยายนจนถงึวนัทีห่น่ึงพฤษภาคม 

เด็ก 12 ปีและนอ้ยกว่าไม่ควรเล่นนอกบา้นหลงัเวลา 20:00 

เด็ก 13-16 ปีไม่ควรเลน่นอกบา้นหลงัเวลา 22:00 

 

จากวนัทีห่น่ึงของเดอืนพฤษภาคมถงึวนัทีห่น่ึงกนัยายน 

เด็ก 12 ปีและนอ้ยกว่าไม่ควรเล่นนอกบา้นหลงัเวลา 22:00 

เด็ก 13-16 ปีไม่ควรเลน่นอกบา้นหลงัเวลา 24:00 
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Brekkuskóli แบรกกรูสโกลี ่
เบอรโ์ทร: 462-2525 

เว็บไซต:์ www.brekkuskoli.is 

อเีมล: brekkuskoli@akureyri.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Jóhanna María Agnarsdóttir, iohannamaria@akureyri.is 

หวัหน้าภาควชิา: 

Stella Gústafsdóttir, stella@akureyri.is 

Sigríður Magnúsdóttir, siggamagg@akmennt.is 

เลขานุการ: 

Steingerður Zophoníasdóttir (Denna), steingerdur@akmennt.is 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน: 

Aðalbjörg Steinarsdóttir (Allý), allv@akmennt.is 

ส าคญั! 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบทุกวนัหากบุตรของท่านไมม่าโรงเรยีน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ทีท่างเราจะตอ้งทราบ 

 

http://www.brekkuskoli.is/
mailto:brekkuskoli@akureyri.is
mailto:johannamaria@akureyri.is
mailto:%20stella@akureyri.is
mailto:siggamagg@akmennt.is
mailto:steingerdur@akmennt.is
mailto:ally@akmennt.is
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Giljaskóli กีลเลยีสโกลี ่

เบอรโ์ทร : 462-4820 

เว็บไซต ์: www.giliaskoli.is 

อเีมล : giliaskoli@akurevri.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Jón Baldvin Hannesson, ionbaldvin@akmennt.is 

รองผูอ้ านวยการ: 

Þorgerður J. Guðlaugsdóttir, thg@akmennt.is 

หวัหน้าภาควชิา : 

Vala Stefánsdóttir, vala@akmennt.is 

เลขานุการ: 

Elín Eyjólfsdóttir, ellae@akmennt.is 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน: 

Elín Eyjólfsdóttir, ellae@akmennt.is 

ส าคญั! 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบทุกวนัหากบุตรของท่านไมม่าโรงเรยีน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ทีท่างเราจะตอ้งทราบ 

 

http://www.giljaskoli.is/
mailto:giljaskoli@akureyri.is
mailto:jonbaldvin@akmennt.is
mailto:thg@akmennt.is
mailto:vala@akmennt.is
mailto:ellae@akmennt.is
mailto:ellae@akmennt.is
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Glerárskóli แกรเอา้ร์สโกลี ่
เบอรโ์ทร: 461-2666 

อเีมล: glerarskoli@akurevri.is 

เว็บไซต:์ www.glerarskoli.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Eyrún Skúladótir, eyrun@akurevri.is 

หวัหน้าภาควชิา: 

Helga Halldórsdóttir, helgah@akmennt.is 

Tómas Lárus Vilbergsson, lallli@akmennt.is 

เลขานุการ: 

Brynja Sigurðardóttir, brynia@akmennt.is 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน: 

Heiða Hrönn Theodórsdóttir, heidahronn@akmennt.is 

ส าคญั! 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบทุกวนัหากบุตรของท่านไมม่าโรงเรยีน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ทีท่างเราจะตอ้งทราบ 

mailto:glerarskoli@akureyri.is
http://www.glerarskoli.is/
mailto:%20eyrun@akurevri.is
mailto:helgah@akmennt.is
mailto:lallli@akmennt.is
mailto:%20brynia@akmennt.is
mailto:heidahronn@akmennt.is
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Lundarskóli ลนึตาสโกลี ่
เบอรโ์ทร: 462-4888 

อเีมล: lundarskoli@akurevri.is 

เว็บไซต:์ www.lundarskoli.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Elías Gunnar Þorbjörnsson, elias@akmennt.is 

หวัหน้าภาควชิา: 

Maríanna Ragnarsdóttir, marinanna@akmennt.is 

Helga Ragnheiður Gunnlaugsdóttir, hrg@akmennt.is 

เลขานุการ: 

María Arngrímsdóttir, ma@akmennt.is 

Hallfríður Einarsdóttir, hallfridur@akmennt.is 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน: 

Jóhanna Einarsdóttir, habiei@akmennt.is 

ส าคญั! 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบทุกวนัหากบุตรของท่านไมม่าโรงเรยีน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ทีท่างเราจะตอ้งทราบ 

mailto:lundarskoli@akureyri.is
http://www.lundarskoli.is/
mailto:elias@akmennt.is
mailto:marinanna@akmennt.is
mailto:hrg@akmennt.is
mailto:ma@akmennt.is
mailto:hallfridur@akmennt.is
mailto:habjei@akmennt.is
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Naustaskóli เนยสตาสโกลี ่

เบอรโ์ทร: 4604100 

อเีมล: naustaskoli@akurevri.is 

เว็บไซต:์ www.naustaskoli.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Bryndís Björnsdóttir, dis@akmennt.is 

หวัหน้าภาควชิา: 

Aðalheiður Skúladóttir, allas@akmennt.is 

Þorgeir Rúnar Finnsson, 

เลขานุการ: 

Kristjana Sigurgeirsdóttir, kristiana@akmennt.is 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน: 

Hrafnhildur Stefánsdóttir, hrafnhildurst@akmennt.is 

ส าคญั! 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบทุกวนัหากบุตรของท่านไมม่าโรงเรยีน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ทีท่างเราจะตอ้งทราบ 

mailto:naustaskoli@akureyri.is
http://www.naustaskoli.is/
mailto:dis@akmennt.is
mailto:allas@akmennt.is
mailto:kristjana@akmennt.is
mailto:hrafnhildurst@akmennt.is
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Oddeyrarskóli ออ๊ตเอยา่สโกลี ่

เบอรโ์ทร: 460-9550 

อเีมล: oddevrarskoli@akurevri.is 

เว็บไซต:์ www.oddevrarskoli.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Kristín Jóhannesdóttir, kristini@akmennt.is 

หวัหน้าภาควชิา: 

Rannveig Sigurðardóttir rannvei@akmennt.is 

Fjóla Kristín Helgadóttir fkh@akmennt.is 

เลขานุการ: 

Kristín Hallgrímsdóttir kh@akmennt.is 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน: 

Sigrún Gunnarsdóttir, sigrungu@akmennt.is 

ส าคญั! 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบทุกวนัหากบุตรของท่านไมม่าโรงเรยีน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ทีท่างเราจะตอ้งทราบ 

mailto:oddeyrarskoli@akureyri.is
http://www.oddeyrarskoli.is/
mailto:kristinj@akmennt.is
mailto:rannvei@akmennt.is
mailto:fkh@akmennt.is
mailto:kh@akmennt.is
mailto:sigrungu@akmennt.is
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Síðuskóli ซี้ดือ่สโกลี ่
เบอรโ์ทร: 462-2588 

อเีมล: siduskoli@akurevri.is 

เว็บไซต:์ www.siduskoli.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Ólöf Inga Andrésdóttir, olofi@akmennt.is 

หวัหน้าภาควชิา: 

Anna Bergrós Arnarsdóttir, aber@akmennt.is 

Marías B. Kristjánsson, mbk@akmennt.is 

เลขานุการ: 

Svava Svavarsdóttir, svava@akurevri.is 

บรกิารดูแลหลงัเลกิเรยีน: 

Guðmundur Rúnar Helgason, grh@akmennt.is 

ส าคญั! 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบทุกวนัหากบุตรของท่านไมม่าโรงเรยีน 

เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ทีท่างเราจะตอ้งทราบ 

mailto:siduskoli@akureyri.is
http://www.siduskoli.is/
mailto:olofi@akmennt.is
mailto:aber@akmennt.is
mailto:mbk@akmennt.is
mailto:svava@akureyri.is
mailto:grh@akmennt.is
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Hlíðarskóli ฮลีดา่สโกลี ่
เบอรโ์ทร: 462-4068 

อเีมล: hlidarskoli@akurevri.is 

เว็บไซต:์ www.hlidarskoli.akurevri.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Bryndís Valgarðsdóttir, bryndis@akurevri.is 

Grímseyjarskóli กรีมส์เอยา่สโกลี ่
เบอรโ์ทร: 467-3138 

อเีมล: grimseviarskoli@akurevri.is 

เว็บไซต:์ http://grimseviarskoli.weeblv.com/ 

ผูอ้ านวยการ: 

Karen Nótt Halldórsdóttir, knh@akmennt.is 

Hrísevjarskóli ฮรีสเอยา่สโกลี ่
เบอรโ์ทร: 466-1763 

อเีมล: hrisev@centrum.is 

เว็บไซต:์ www.hriseviarskoli.is 

ผูอ้ านวยการ: 

Þórunn B. Arnórsdóttir, thorarno@akmennt.is 
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