ยินดีตอ้ นร ับสู เ่ มืองอคูเรย ์รี่ (velkomin til Akureyrar)
ยินดีต ้อนรบั สูโ่ รงเรียนประถมศึกษาเมืองอคูเรย ์รี่
่
เราต ้องการทีจะขจายความอบอุ
น
่ ในการต ้อนรบั บุตรของท่านเข ้าสูโ่ รงเรียนประถมฯเมืองอคูเรย ์รี่

กระทรวงศึกษาธิการเมืองอคูเรย ์รี่

(Um fræðslusvið)

้ ่ที่ Glerárgata 26 ชนที
้ั ่ 1
กระทรวงตังอยู
ผู ้อานวยการฝ่ ายการศึกษาคือ Karl Frímannsson
อีเมล : karl@akureyri.is.
เว็บไซต ์ของกระทรวงศึกษาธิการคือ https://www.akureyri.is/is/thjonusta/menntun
ผู ้ปกครองสามารถลงทะเบียนบุตรของตนไดใ้ นโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ งของโรงเรียนประถมศึกษา
(หากว่าพวกเขามีรหัสประจาตัวแล ้วหากยังไม่มก
ี รุณาติดต่อกับเรา)
่ นโรงเรียนเตรียมอนุ บาล โรงเรียนประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู ้ดูแลทุกโรงเรียนทีเป็
และโรงเรียนการดนตรีอคูเรย ์รี่

่ อายุระหว่าง 6 ถึง 16 ปี จะต ้องเข ้าโรงเรียนตามกฏหมายกาหนด
ในประเทศไอซ ์แลนด ์เด็กทุกคนทีมี
โรงเรียนประถมอยู่ในการควบคุมของเทศบาล ในอคูเรย ์รีมี่ โรงเรียนประถม 10 โรงเรียน สองใน

้ ่ทเกาะสองแห่
ร.ร.นั้นตังอยู
ี่
งของเอย่าเฟี ยวดือ Eyjafjörður คือที่ ฮรีสเอ Hrísey และ กรีมส ์เอ Grímsey
่ พฤติกรรมบางอย่างทีมี
่ ความยากลาบาก ส่วนอีกเจ็ด ร.ร.
และหนึ่ งในนั้นเป็ นโรงเรียนพิเศษสาหร ับเด็กทีมี

ก็จะกระจายอยูไ่ ปรอบเมือง คือ แบรกกือสโกลี่ Brekkuskóli, กีลเลียสโกลี่ Giljaskóli, แกรเอ ้าร ์สโกลี่
Glerárskóli, ลึนตาสโกลี่ Lundarskóli, เนยสตาสโกลี่ Naustaskóli, อ ้อตเอย่าสโกลี่ Oddeyrarskóli และ
่
่ Síðuskóli. ในเมืองของอคูเรย ์รีมี่ โรงเรียนทีเล็
่ กทีสุ่ ดซึงมี
่ นักเรียนประมาณ 200 คน ส่วน ร.ร.
ซีดื้ อสโกลี
่
ทีใหญ่
ทสุ
ี่ ดมีประมาณ 500 คน

่ เชือเป็
้ นคนต่างชาติมส
่
้ ใกล
่
เด็กทีมี
ี ท
ิ ธิที์ จะได
้เข ้าเรียนใน ร.ร. พืนที
้เคียงของพวกเขา แต่ก็สามารถสมัครเข ้าเรียน
่
ร.ร. อืนได
้หากพวกขาต ้องการ หรือด ้วยประการบางอย่าง
่
และอันดับแรกบุตรของท่านจะต ้องมีรหัสประจาตัวก่อนทีจะเข
้าลงทะเบียนเรียน

่ นคนต่างเชือชาติ
้
(แต่คุณสามารถสมัครไว ้ได ้ถึงแมจ้ ะยังไม่มรี หัสประจาตัวก็ตาม) ในทุกโรงเรียนมีนักเรียนทีเป็
แต่ปกติแล ้วพวกเขาจะมีนอ้ ยกว่า 10%
่ งปี 2012 เราเคยได ้มีแผนกพิเศษสาหร ับเด็กต่างชาติอยู่ในโรงเรียนเดียว
จนกระทังถึ
่
่
้ั ฤดูใบไมร้ ว่ ง 2012
และก็มก
ี ารตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีจะเปลี
ยนแปลงแผนการใหม่
ตงแต่
่
่
ให ้นักเรียนต่างชาติทก
ุ คนเข ้าเรียนในเขตท ้องถินของตนเมื
อพวกเขามาถึ
งประเทศ

่ ภาษาไอซ ์แลนด ์เป็ นภาษาทีสองจะได
่
นักเรียนทุกคนทีมี
้ร ับการช่วยเหลือพิเศษในวิชาภาษาไอซ ์แลนด ์
ผู ้ช่วยด ้านภาษาไอซ ์แลนด ์จะสอนในช ้นเรียนเป็ นส่วนใหญ่สาหร ับเด็กเล็ก
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่ กเริมโตขึ
่
และจะสอนเป็ นกลุ่มหรือรายบุคคลเมือเด็
น้
้
่
ก ้าวแรกของประสบการณ์ในโรงเรียนของบุตรท่าน คือ การประชุมแนะนาเบืองต
้นทีโรงเรี
ยน
่
่ วยบุตรในการ
ครูประจาชนของเด็
ั้
กจะติดต่อสือสารกั
บผู ้ปครองเป็ นประจาและแนะนาพวกเขาว่าวิธใี ดจะดีทสุ
ี่ ดทีจะช่
เล่าเรียน
่
เว็บไซต ์ของเราสาหร ับผู ้ทีสอนเด็
กต่างชาติ คือ http://erlendir.akmennt.is
่ นประโยชน์ได ้เป็ นประจาทีนั
่ ่น
และผู ้ปกครองสามารถหาข ้อมูลทีเป็
่
่
ภาษาต่างประเทศภาษาแรกทีสอนในในไอซ
์แลนด ์คือภาษาอังกฤษ ปกติแล ้วจะเริมสอนจากระดั
บชนั้ ป.5 (10 ปี
่
่
่
แต่หลายโรงเรียนก็เริมสอนก่
อน) และภาษาต่างประเทศทีสองของเราก็
คอื ภาษาเดนมาร ์ก เริมสอนจากช
นั้ ป.7 (12
ปี ) เราแนะนาให ้นักเรียนต่างชาติของเราไม่ต ้องเรียนภาษาเดนมาร ์ก
่ ้าเรียนในชนมั
้ั ธยม /มัธยมปลาย วิทยาลัย (จากอายุ 16-19
แต่เรียนวิชาภาษาไอซ ์แลนด ์หรือภาษาแม่แทน เมือเข
ปี ) นักเรียนสามารถใช ้ภาษาแม่ประเมินผลแทนภาษาเดนมาร ์กได ้

การดารงร ักษาภาษาแม่ (mikilvægi móðurmáls)
่
เราสนับสนุ นให ้นักเรียนและผู ้ปกครองใช ้ภาษาแม่สอสารในบ
ื่
้าน ส่วนหนังสือในทุกภาษายินดีให ้นามาทีโรงเรี
ยนได ้
่
่
้
เช่นเมือทาการให ้นักเรียนอ่านหนังสือตามใจชอบ (ซึงบางครงอาจจะประมาณ
ั
15 นาทีตอ
่ วัน)
ในเมืองเรคยาวิคผู ้ปกครองชาวต่างชาติมก
ี ารจัดตัง้ www.modurmal.com
่
ซึงในหน้
าเว็บคุณสามารถหากลุ่มสาหร ับภาษาต่างๆได ้
และติดต่อกับพวกเขาโดยใช ้ภาษาแม่ของคุณเองผ่านทางอีเมล modurmal@modurmal.com
้ คอื การนาเสนอการสอนภาษาแม่ให ้กับสมาชิก
บทบาทหลักของการจัดตังก็

บริการดูแลหลังเลิกเรียน (frístund)
้ั
่ ่ งถึงสี่
ทุกโรงเรียนในเมืองอคูเรย ์รีมี่ บริการดูแลหลังเลิกเรียนสาหร ับเด็กชนประถมปี
ทีหนึ
่ ดหลังเลิกเรียนจนถึงเวลา 16:15 ผู ้ปกครองจะต ้องลงนามในข ้อตกลงเพือยื
่ นยันว่า วัน/ชวโมง
่ั
ซึงเปิ

่ ตรของท่านจะร ับการดูแลหลังเลิกเรียน หากผู ้ปกครองต ้องการเปลียนแปลงข
่
ใดทีบุ
้อตกลง
่ การเปลียนแปลงเกิ
่
พวกเขาจะต ้องแจ ้งให ้ทางโรงเรียนทราบก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือนก่อนทีจะมี
ดขึน้

้ ่า 20 ชวโมงต่
่ั
ผู ้ปกครองจะต ้องจ่ายขันต
อเดือน 8,140 โครนนื่ อ แต่ละ ช.ม. มีราคา 407 โครนนื่อ ( มกราคม
2021)

อาหารกลางวน
ั ของโรงเรียน (mötuneyti)
่ รายการอาหารหาดูได ้ทีเว็
่ บไซต ์ของโรงเรียน
ทุกโรงเรียนมีอาหารบริการในตอนเทียง
้ ้วยความร่วมมือกับระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
รายการอาหารสร ้างขึนด

้
้ วหรือเนื อสั
้ ตว ์อืนๆสั
่
้ ป
โดยปกติแล ้วเราจะมีเนื อปลาสั
ปดาห ์ละสองครง้ั เนื อวั
ปดาห ์ละสองครง้ั อีกทังซุ
โยเกิร ์ตหรืออาหารว่างสัปดาห ์ละครง้ั มีผก
ั และผลไม ้อยู่เป็ นประจา
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่
่ เนื อสั
้ ตว ์เป็ นมังสวิร ัส ราคาสาหร ับหนึ่ งเทอม ( สิงหาคม – ธันวาคม /
ในสองครงต่
ั้ อเดือนจะทาการเปลียนอาหารที
มี
มกราคม – พฤษภาคม ) ประมาณ 44,000 โครนนื่อ หรือ 489 โครนนื่อ ในแต่ละคาบ (ราคาสาหร ับปี การศึกษา
2021)

ปฏิทน
ิ ปี การศึกษา (skipulag skólaársins)
เรามีจานวน 180 วันของปี การศึกษา โรงเรียนจะเปิ ดประมาณวันที่ 20 สิงหาคม
และวันสุดท ้ายของปี การศึกษาอยู่ในช่วงต ้นเดือนมิถุนายน

้
แต่ละโรงเรียนจะกาหนดปฏิทน
ิ ปี การศึกษาให ้เหมาะสมกับความต ้องการของโรงเรียน ภายใน 180 วันนี ทาง
ร.ร.
้
สามารถกาหนดวันพิเศษของ ร.ร. ได ้ 10 วัน และในปฏิทน
ิ จะแสดงสีทแตกต่
ี่
างกันไป สิบวันนี อาจจะเป็
นวันต่างๆ
่
ตัวอย่างเช่น วันประชุมผู ้ปกครอง วันเล่นสกีหรือกิจกรรมกลางแจ ้งอืนๆ
่ นเหล่านี จะเลิ
้
วันแรกและวันสุดท ้ายของปี การศึกษาซึงวั
กเร็วกว่าวันปกติ เป็ นต ้น
้ สองครงต่
้ั อปี
โรงเรียนทุกแห่งจะมีการพักสอนสันๆ
โดยปกติแล ้วจะเป็ นในเดือนตุลาคมและเดือนกุมภาพันธุ ์/มีนาคม
ในระหว่างช่วงของปี การศึกษาครูจะมีเวลาห ้าวันในการวางแผนและจัดระเบียบการสอน
้ จะถูกทาเครืองหมายที
่
่ สพ
วันเหล่านี ก็
มี
ี เิ ศษในปฏิทน
ิ ของโรงเรียน
และเด็กก็จะต ้องหยุดโรงเรียนแต่บริการดูแลหลังเลิกเรียนจะยังเปิ ด แต่เปิ ดเพียงเฉพาะในช่วงบ่าย

คาบเรียนต่อสัปดาห ์ (fjöldi kennslustunda á viku)
้ั
่ งถึงสีมี
่ คาบเรียนสามสิบคาบ คาบละ 40 นาทีต่อสัปดาห ์ ในชน้ั ป.ห ้าถึงเจ็ดมี 35
นักเรียนชนประถมหนึ
คาบเรียนต่อสัปดาห ์ และจากชน้ั ป.แปดถึงสิบจะมี 37 คาบเรียนต่อสัปดาห ์

่
้
่ ากันต่อสัปดาห ์ในแต่
บางโรงเรียนอาจสามารถเปลียนคาบเรี
ยนให ้นานขึนแต่
ผลรวมแล ้วนักเรียนจะมีคาบเรียนทีเท่
ละปี การศึกษา

การสอบวด
ั มาตรฐาน/สอบไล่ชน
ั้ (samræmd próf)
นักเรียนทุกคนในไอซ ์แลนด ์จะต ้องเข ้าร่วมการสอบวัดมาตรฐานผ่านทางเว็บไซต ์
่ สามครงในระดั
ซึงมี
ั้
บประถมศึกษา ชนั้ ป.สี่ ป.เจ็ดและ ป.เก ้า/สิบ การสอบในชนั้

่
ป.สีและเจ็
ดจะสอบวิชาภาษาไอซ ์แลนด ์และคณิ ตศาสตร ์ (ในเดือนกันยายน) ส่วนชนั้ ป.เก ้า/สิบ
จะสอบวิชาภาษาไอซ ์แลนด ์ คณิ ตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ (ในเดือนมีนาคม)
จุดประสงค ์ของการสอบในชนั้ ป.เก ้า/สิบ
่
้
นั้นมีความหมายสองประการคือประการแรกเพือให
้ทราบถึงระดับความเข ้าใจต่อความรู ้พืนฐานของนั
กเรียนว่ามีเท่า
้ กษะทีจ่ าเป็ นต่อการศึกษาในระดับต่อไป
ใด อีกทังทั
่
่
่ สถานะการศึ
้
ประการทีสองเพื
อให
้ผู ้ปกครองและผู ้บริหารโรงเรียนสามารถนาไปเป็ นเครืองชี
กษาของนักเรียน
่ ม https://mms.is/sites/mms.is/files/foreldrabref - enska.pdf
ข ้อมูลเพิมเติ

้
่ ปฏิสม
การอ่านออกเขียนได้เบืองต้
น – วิธก
ี ารเรียนรู ้ทีมี
ั พันธุ ์ (Byrjendalæsi)
้
โรงเรียนในอคูเรย ์รีส่่ วนมากจะสอนการอ่านเขียนเบืองต
้น
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่ นวิธก
่ ่งไปยังการอ่านขันพื
้ นฐานของเด็
้
ซึงเป็
ี ารสอนทีมุ
กเล็ก
้
่ กๆจะสามารถปร ับตัวได ้ดีต่อการอ่านได ้อย่างเร็วทีสุ
่ ดเท่าทีเป็
่ นไ
แรงจูงใจหลักของการอ่านเขียนเบืองต
้นคือการทีเด็
ปได ้ในสาขาวิชาการของพวกเขา
ผู ้ปกครองชาวต่างชาติควรให ้ความสาคัญต่อการอ่านหนังสือให ้กับบุตรและกระตุ ้นพวกเขาให ้อ่านหนังสือ ภาษาแม่
่ กเรียนรู ้ภาษาแม่ของตนได ้ดีก็จะมีความเข ้าใจกับภาษาใหม่ได ้เร็วกว่า ข ้อมูลเพิมเติ
่ ม
ของตน เมือเด็
http://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2016/03/enska.pdf

วิชาเลือกสาหร ับนักเรียนโต (valgreinar unglingastigs)
นักเรียนชน้ั ป.แปดถึงสิบ

่
่
่
สามารถเลือกได ้สามถึงสีวิ่ ชาจากรายชือของวิ
ชาต่างๆทีหลากหลายที
ทางโรงเรี
ยนนาเสนอ
่
่
พวกเขาจะถูกส่งเสริมใหท้ าทุกสิงทีเป็ นไปได ้
่ พวกเขาต
่
คานึ งถึงตัวพวกเขาเองและค ้นหาสิงที
้องการจะทาจริงๆในฤดูหนาวถัดไป
่
่
่ าได ้
ทางโรงเรียนพยายามทีจะให
้มีวช
ิ าเลือกทีหลากหลายเท่
าทีจะท
่ ่งหวังทีจะตอบสนองความต
่
่
่ ด
ซึงมุ
้องการทีแตกต่
างของนักเรียนให ้ได ้มากทีสุ
่
่
่
บางวิชาจะสอนทีโรงเรี
ยนอืนและนั
กเรียนจะต ้องไปเรียนที่ ร.ร. อืนๆในบางส่
วน

่ ทจะได
่ และพบปะกับนักเรียนคนอืนๆ
่
เราเห็นว่านั่นคือโอกาสทีดี
ี่
้รู ้จักกับโรงเรียนอืนๆ
วิชาเลือกส่วนใหญ่จะสอนในช่วงหลังเลิกเรียน

้ั
้ั ธั ยมศึกษา (วิทยาลัย) โอกาสในการผ่อนปรน
จากชนประถมศึ
กษาสู ่ชนม
(úr grunnskóla í framhaldsskóla)
่
นักเรียนส่วนมากทีจบช
นประถมจะเรี
ั้
ยนต่อชนมั
ั้ ธยมหลักจากสิบปี แต่ถ ้าการสอบวัดมาตรฐานในชนั้ ป.เก ้า
่
แสดงให ้เห็นถึงความสามารถอันยอดเยียมของนั
กเรียน
้ั ธยมได ้เร็วขึน้ (ตังแต่
้ ชน้ั ป.เก ้า)
ผู ้ปกครองสามารถประสงค ์ให ้บุตรเข ้าเรียนชนมั
่ อยู
้ ใ่ นความร ับผิดชอบของอาจารย ์ใหญ่ของโรงเรียน
เรืองนี

่ าการตัดสินผลการประเมินความสามารถของนักเรียนเมือเขาจบการศึ
่
ทีท
กษาจากโรงเรียนประถม

วัฒนธรรมในโรงเรียน (skólamenning)
ในทุกโรงเรียนประถมจะมุ่งเน้นไปในด ้านความสุขของแต่ละบุคคล
ครูจะติดต่อกับผู ้ปกครองผ่านทางเนตเป็ นเว็บไซต ์เฉพาะ http://mentor.is

่ ้มาจากทางโรงเรียน
ผู ้ปกครองทุกคนสามารถเข ้าใช ้เว็บได ้โดยการใช ้รหัสของตนเองและรหัสผ่านทีให
่ ้ปกครองจะตรวจสอบข ้อความในเว็บจากครู
และจาเป็ นทีผู
่
่
เรายินดีให ้ผู ้ปกครองมาเยียมเยื
อนทีโรงเรี
ยนโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า
่ ้องการ
พวกเขาสามารถแวะมาหรืออยูเ่ พียงไม่นานหรือนานเท่าทีต
่
่
่
ครูบางท่านต ้องการทีจะทราบล่
วงหน้าหากผู ้ปกครองมีแผนทีจะมาเยี
ยม

้ั
โดยปกติแล ้วจะไม่มก
ี ารบ ้านแยอะยกเว ้นการอ่านในชนแรกๆ
แต่ทนี
ี่ ่ เรามีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและครู
้
่
จานวนการบ ้านขึนอยู
่กบ
ั ว่านักเรียนใช ้เวลาในการเรียนทีโรงเรี
ยนได ้ดีแค่ไหน
้ั
้ั ยนได ้เสร็จจะต ้องไปทาให ้เสร็จทีบ
่ ้าน
บ่อยครงหากว่
าพวกเขาไม่สามารถทาตามตารางในชนเรี
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แต่หากพวกเขาได ้ทางานหนักเพียงพอแล ้วพวกเขาก็สามารถทางานให ้เสร็จที่ ร.ร.ได ้
่
ในปัจบ
ุ น
ั เราสามารถพูดได ้ว่าครูให ้ความสาคัญเรืองการบ
้านน้อยลงกว่าแต่กอ
่ น
แต่เราขอแนะนาให ้ผู ้ปกครองคอยติดตามการบ ้านของบุตรตนและพิจารณาร่วมกับครูหากเห็นว่าพวกเขาต ้องการ
่ โดยส่วนใหญ่แล ้วครูจะเน้นด ้านการให ้ความร่วมมือ
การบ ้านเพิม
ด ้านกิจกรรมและความคิดสร ้างสรรค ์ของนักเรียนในการทางาน
่ านมาเยียมชม
่
และบางครงห
ั้ ้องเรียนอาจดูเหมือนไม่มรี ะเบียยเล็กน้อยเมือท่

้
้ั
่
นักเรียนทุกคนจะไปเรียนว่ายนาอาทิ
ตย ์ละหนึ่งครงและมี
กฬ
ี าอืนๆสั
ปดาห ์ละสองครง้ั
้ กเรียนได ้เรียนการเย็บผ ้าและถักไหมพรม ทาอาหาร ฯลฯ
เรายังให ้ความสาคัญกับงานศิลปะและงานฝี มือ อีกทังนั

เงินสนับสนุ นกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ (frístundastyrkur - 2021)
่ ้เงินสนับสนุ นกีฬาและสันทนาการสาหร ับเด็กละเยาวชนทุกคนทีเกิ
่ ดในปี 2004 ถึงและด ้วยปี
เมืองของอคูเรย ์รีให
่ ทะเบียนบ ้านในอคูเรย ์รีสามารถเรี
่
่
้ วน
2015 ทุกคนทีมี
ยกสิทธิร์ ับเงินสนับสนุ น ซึงสามารถใช
้งานได ้ตังแต่
ั ที่ 1
ของเดือนมกราคมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จานวนเงินสนับสนุ นสูงสุด 40,000 โครนนื่อ ต่อเด็ก
่
(อาจมีการเปลียนแปลงจากปี
ต่อปี )
ผู ้ปกครองสามารถใช ้เงินสนับสนุ นจ่ายค่ากิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ สาหร ับดนตรีและโรงเรียนศิลปะ
้
่ มสามารถหาได ้ในแฟ้ มทีมาจากโรงเรี
่
หรือหลักสูตรระยะสันและการอบรมต่
างๆ (ข ้อมูลเพิมเติ
ยนประถม)
เงินสนับสนุ นสามารถใช ้เป็ นค่าใช ้จ่ายบางส่วนสาหร ับการเข ้าค่ายหน้าร ้อน
่ ้ปกครองทาการจ่ายค่ากิจกรรมกีฬาและสันทนาการสาหร ับบุตร
เมือผู
่
พวกเขาจะต ้องแจ ้งหากต ้องการทีจะใช
้เงินสนับสนุ นพียงบางส่วนในการชาระเงิน
้
้
จากนันจะถูกหักออกจากยอดรวมทังหมดจนครบ

กฏระเบียบของเด็กในการเล่นนอกบ้านช่วงตอนเย็น (útivistarreglur)
่ ่งของเดือนกันยายนจนถึงวันทีหนึ
่ ่ งพฤษภาคม
จากวันทีหนึ
เด็ก 12 ปี และน้อยกว่าไม่ควรเล่นนอกบ ้านหลังเวลา 20:00
เด็ก 13-16 ปี ไม่ควรเล่นนอกบ ้านหลังเวลา 22:00

่ ่งของเดือนพฤษภาคมถึงวันทีหนึ
่ ่ งกันยายน
จากวันทีหนึ
เด็ก 12 ปี และน้อยกว่าไม่ควรเล่นนอกบ ้านหลังเวลา 22:00
เด็ก 13-16 ปี ไม่ควรเล่นนอกบ ้านหลังเวลา 24:00
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Brekkuskóli แบรกกรูสโกลี่
เบอร ์โทร: 414-7900
เว็บไซต ์: www.brekkuskoli.is
อีเมล: brekkuskoli@akureyri.is
ผู อ
้ านวยการ:
Jóhanna María Agnarsdóttir, iohannamaria@akureyri.is
ห ัวหน้าภาควิชา:
Sigríður Magnúsdóttir, siggamagg@akmennt.is
Aðalheiður Bragadóttir, heidab@akmennt.is
เลขานุ การ:
Steingerður Zophoníasdóttir (Denna), steingerdur@akmennt.is
บริการดูแลหลังเลิกเรียน:
Aðalbjörg Steinarsdóttir (Allý), allv@akmennt.is

สาค ัญ!
โปรดแจ้งให้เราทราบทุกวันหากบุตรของท่านไม่มาโรงเรียน
่ ทางเราจะต้
่
เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรือด้วยเหตุผลอืนที
องทราบ
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Giljaskóli กีลเลียสโกลี่
เบอร ์โทร : 462-4820
เว็บไซต ์ : www.giliaskoli.is
อีเมล : giliaskoli@akurevri.is
ผู อ
้ านวยการ:
Kristín Jóhannesdóttir, kristinj@akmennt.is
ห ัวหน้าภาควิชา :
Vala Stefánsdóttir, vala@akmennt.is
Helga Rún Traustadóttir, helgarun@akmennt.is
เลขานุ การ:
Elín Eyjólfsdóttir, ellae@akmennt.is
บริการดูแลหลังเลิกเรียน:
Elín Eyjólfsdóttir, ellae@akmennt.is

สาค ัญ!
โปรดแจ้งให้เราทราบทุกวันหากบุตรของท่านไม่มาโรงเรียน
่ ทางเราจะต้
่
เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรือด้วยเหตุผลอืนที
องทราบ
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Glerárskóli แกรเอ้าร์สโกลี่
เบอร ์โทร: 461-2666
อีเมล: glerarskoli@akurevri.is
เว็บไซต ์: www.glerarskoli.is
ผู อ
้ านวยการ:
Eyrún Skúladótir, eyrun@akmennt.is
ห ัวหน้าภาควิชา:
Helga Halldórsdóttir, helgah@akmennt.is
Tómas Lárus Vilbergsson, lallli@akmennt.is
เลขานุ การ:
Brynja Sigurðardóttir, brynia@akmennt.is
บริการดูแลหลังเลิกเรียน:
Heiða Hrönn Theodórsdóttir, heidahronn@akmennt.is

สาค ัญ!
โปรดแจ้งให้เราทราบทุกวันหากบุตรของท่านไม่มาโรงเรียน
่ ทางเราจะต้
่
เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรือด้วยเหตุผลอืนที
องทราบ
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Lundarskóli ลึนตาสโกลี่
เบอร ์โทร: 462-4888
อีเมล: lundarskoli@akurevri.is
เว็บไซต ์: www.lundarskoli.is
ผู อ
้ านวยการ:
Elías Gunnar Þorbjörnsson, elias@akmennt.is
ห ัวหน้าภาควิชา:
Maríanna Ragnarsdóttir, marinanna@akmennt.is
Fjóla Dögg Gunnarsdóttir, fjolad@akmennt.is
เลขานุ การ:
María Arngrímsdóttir, ma@akmennt.is
บริการดูแลหลังเลิกเรียน:
Þórunn Soffía Þórðardóttir, thorunnsoffia@akmennt.is

สาค ัญ!
โปรดแจ้งให้เราทราบทุกวันหากบุตรของท่านไม่มาโรงเรียน
่ ทางเราจะต้
่
เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรือด้วยเหตุผลอืนที
องทราบ
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Naustaskóli เนยสตาสโกลี่
เบอร ์โทร: 4604100
อีเมล: naustaskoli@akurevri.is
เว็บไซต ์: www.naustaskoli.is
ผู อ
้ านวยการ:
Bryndís Björnsdóttir, dis@akmennt.is
ห ัวหน้าภาควิชา:
Aðalheiður Skúladóttir, allas@akmennt.is
Heimir Örn Árnason, heimirorn@akmennt.is
เลขานุ การ:
Kristjana Sigurgeirsdóttir, kristiana@akmennt.is
บริการดูแลหลังเลิกเรียน:
Hrafnhildur Stefánsdóttir, hrafnhildurst@akmennt.is

สาค ัญ!
โปรดแจ้งให้เราทราบทุกวันหากบุตรของท่านไม่มาโรงเรียน
่ ทางเราจะต้
่
เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรือด้วยเหตุผลอืนที
องทราบ
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Oddeyrarskóli อ๊อตเอย่าสโกลี่
เบอร ์โทร: 460-9550
อีเมล: oddevrarskoli@akurevri.is
เว็บไซต ์: www.oddevrarskoli.is
ผู อ
้ านวยการ:
Anna Bergrós Arnarsdóttir, aber@akmennt.is
ห ัวหน้าภาควิชา:
Fjóla Kristín Helgadóttir fkh@akmennt.is
Margrét Th. Aðalgeirsdóttir maggath@akmennt.is
เลขานุ การ:
Kristín Hallgrímsdóttir kh@akmennt.is
บริการดูแลหลังเลิกเรียน:
Sigrún Gunnarsdóttir, sigrungu@akmennt.is

สาค ัญ!
โปรดแจ้งให้เราทราบทุกวันหากบุตรของท่านไม่มาโรงเรียน
่ ทางเราจะต้
่
เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรือด้วยเหตุผลอืนที
องทราบ

FRÆÐSLUSVIÐ AKUREYRAR_HH_2017/2021

11

Síðuskóli ซี้ดอ
ื่ สโกลี่
เบอร ์โทร: 462-2588
อีเมล: siduskoli@akurevri.is
เว็บไซต ์: www.siduskoli.is
ผู อ
้ านวยการ:
Ólöf Inga Andrésdóttir, olofi@akmennt.is
ห ัวหน้าภาควิชา:
Helga Lyngdal Þorsteinsdóttir,
helgal@akmennt.is
Marías B. Kristjánsson, mbk@akmennt.is
เลขานุ การ:
Svava Svavarsdóttir, svava@akurevri.is
บริการดูแลหลังเลิกเรียน:
Gyða Fanney Guðjónsdóttir, gfg@akmennt.is
สาค ัญ!
โปรดแจ้งให้เราทราบทุกวันหากบุตรของท่านไม่มาโรงเรียน
่ ทางเราจะต้
่
Guðmundur
Rúnar
Helgason,
เนื่องจากการเจ็
บป่ วยหรื
อด้วยเหตุgrh@akmennt.is
ผลอืนที
องทราบ
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Hlíðarskóli ฮลีดา่ สโกลี่
เบอร ์โทร: 414-7980
อีเมล: hlidarskoli@akurevri.is
เว็บไซต ์: www.hlidarskoli.akurevri.is
ผู อ
้ านวยการ:
Bryndís Valgarðsdóttir, bryndis@akurevri.is

Grímseyjarskóli กรีมส์เอย่าสโกลี่
เบอร ์โทร: 467-3138
อีเมล: grimseviarskoli@akurevri.is
เว็บไซต ์: http://grimseviarskoli.weeblv.com/
ผู อ
้ านวยการ:
Karen Nótt Halldórsdóttir, knh@akmennt.is

Hrísevjarskóli ฮรีสเอย่าสโกลี่
เบอร ์โทร: 466-1763
อีเมล: hrisev@centrum.is
เว็บไซต ์: www.hriseviarskoli.is
ผู อ
้ านวยการ:
Þórunn B. Arnórsdóttir, thorarno@akmennt.is
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