ความรั บผิดของผู้ปกครอง ต่ อบุตรหลานและสวัสดิการต่ าง ๆในโรงเรี ยน
SAMSTARF FORELDRA OG SKÓLA UM NÁMIÐ OG VELFERÐ BARNA

บพิตร กาจร Bopit Kamjorn BA- เอก ด้ านภาษาไอซ์ แลนด์ Icelandic as a second language (HÍ),
M.Ed. ปริญญาโท เอกครู ประถมศึกษา มหาวิทยาลัย Akureyri (HA)
คุณครู เพชรชฎา คลองชมแสน ครูประถมศึกษา โรงเรียน Álfhólsskólinn Kópavogi, Kópavogur
Emilía Mlynska, kennsluráðgjafi barna af erlendum uppruna í Þjónustumiðstöð Breiðholts
Donata Honkowicz-Bukowska, ráðgjafi í málefnum nemenda af erlendum uppruna, Kópavogur

ภาคบังคับ กฎหมายระเบียบของโรงเรียน
lög um grunnskóla

18. gr.

พ่ อ-แม่ ผู้ปกครองจะต้ องดูแลและอบรมบุตรของตนในระหว่ างวัยเรี ยน และเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน (
) ใกล้ บ้าน บุตรหลาน ต้ องได้ รับข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับ การเรี ยน กิจกรรม และหลักสูตรการศึกษา
ของบิดามารดาต้ องเข้ าประชุม กับครู ประจาชัน้ เพื่อให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ สภาพร่ างกาย จิตใจ ของ
บุตรหลาน กับโรงเรี ยนที่เข้ ารั บการเรี ยน ทัง้ นีเ้ พื่อความเป็ นอยู่ในเรื่ อง การเรี ยน อารมณ์
ความรู้ สกึ ของนักเรี ยน ในชัน้ เรี ยน
โรงเรี ยนนัน้ ๆ
19. gr.

พ่ อ-แม่ ผู้ปกครองเป็ นผู้รับผิดชอบการศึกษาของบุตรของตน และต้ องติดตามความคืบหน้ าในการ
เรี ยนของบุตร โดยสนับสนุนบุตรตน และให้ ความร่ วมมือกับครู ประชาชัน้

ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการศึกษาของเด็ก-บุตร
þátttaka foreldra í námi barnanna

• เหตุผลหลักในการพัฒนาความช่ วยเหลือ ระหว่ างโรงเรี ยน และ พ่ อ-แม่ สมาคมผู้ปกครอง สร้ าง
ความช่ วยเหลือโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่ วยให้ เด็กทุกคนประสบความสาเร็จการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน
และมีความรู้ ในอนาคต
• เมื่อ บิดามารดา ครู นักเรี ยน และคนอื่น มองเรื่ องการศึกษา คือการแข่ งขัน ในเรื่ องการเรียน
เพื่อให้ เด็กมีความรู้ ดังนัน้ จึงได้ จัดตัง้ หน่ วยงานขีน้ มา ดูแลด้ านการศึกษา โดยมีการจัดตัง้
สถาบันต่ าง ๆ ขึน้ มา โดยมีการดูแลเด็กนักเรี ยนเหล่ านัน้ ให้ ได้ มีประสิทธิภาพ

การวิจัยแสดงให้ เห็นว่ า ...
Rannsóknir sýna að..

• ทัศนคติท่ ดี ีต่อการศึกษาและโรงเรี ยนอาจสร้ างความแตกต่ างให้ กับผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
• การเล่ าเรี ยนของเด็กคือ สิ่งที่พ่อ-แม่ ผู้ปกครองต้ องทาและให้ การช่ วยเหลือสนับสนุนในฐานะพ่ อ
แม่
• หากบิดามารดามีการติดต่ อ ครู ของโรงเรี ยนเป็ นประจาความเชื่อมั่นของเด็กๆในโรงเรี ยนเพิ่มขึน้
ซึ่งจะนาไปสู่ทัศนคติท่ ดี ีในเชิงบวกเกี่ยวกับโรงเรี ยน
• ความสนใจและความรั บผิดชอบของผู้ปกครองมีความสาคัญต่ อการศึกษาของเด็ก

ประโยชน์ การให้ ความร่ วมมือของผู้ปกครองคือ:
ávinningur samstarfs er meðal annars :

• ความเป็ นอยู่ท่ ดี ขี องเด็กวัยเรียนในโรงเรียน
• ความสนใจเพิ่มขึน้ และผลการเรียนรู้ดขี นึ ้
• เพิ่มความเชื่อมั่นของนักเรียน
• รักการเรียนและการขาดเรียน-หยุดเรี ยน ลดลง
• ผู้ปกครองและนักเรียนมีทศั คติท่ ดี ตี ่ อโรงเรี ยนในเชิงบวก
• การศึกษาของบุตรหลาน ถือว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญ

ลักษณะพ่อ-แม่ ผูป้ กครองที่ดี คือ:
Einkenni góðra skólaforeldra:

• เป็ นแบบอย่ างที่ดีต่อบุตรหลาน
• การศึกษาสร้ างอนาคตที่ดีและมีความหวังไว้ ท่ บี ุตรหลาน
• ชีแ้ นะให้ เด็กสนใจ
• เด็กจะต้ องชอบด้ วย ในสิ่งที่ผ้ ูปกครองชีแ้ นะ

ลักษณะผู้ปกครองทีด่ ี คือ:
Einkenni góðra skólaforeldra

• ผู้ปกครองจะสนับสนุนกิจกรรมร่ วมกับครูท่ ี โรงเรี ยน
• ผู้ปกครองไม่ พดู ในด้ านลบให้ บุตรหลานฟั งเกี่ยว ครู และ โรงเรี ยน
• ผู้ปกครองมีกฎระเบียบ และให้ บุตรหลานปฎิบตั ติ าม
• ผู้ปกครองอาจขอความช่ วยเหลือในเรื่องที่จาเป็ นจากโรงเรี ยน

ผู้ปกครองต้ องทางานร่ วมกันกับ ครู และโรงงเรียน
Hefbundið samstarf

•เข้ าร่ วมปะรชุม
•ช่ วยเหลือบุตรทาการบ้ าน ที่ได้ รับมอบหมายจากครูท่ โี รงเรียน

•แจ้ งการเจ็บป่ วยของบุตรหลาน
•จาข้ อมูลตารางการเรียนการสอนและปฎิทนิ ประจาปี ของโรงเรียน

แหล่ งข้ องมูลข่ าวสารทาง ออนไลน์ online และ
อินเตอร์ เน็ต netinu:
Okkar hjálpartæki á netinu:
ข้ อมูลข่ าวสารทาง online และ internet เป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่ดี
เครื่ องมือเหล่ ามันอาจไม่ สมบูรณ์ แบบ แต่ ส่ งิ เหล่ านีส้ ามารถใช้ มันเพื่อช่ วยเรา
เข้ าใจกันและกันในการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
•เขียนสิ่งที่ปกครองต้ องการสื่อสาร บองให้ ครูได้ รับรู้
•ผู้ปกครองสามารถนาข้ อความ ข่ าวสารจากครู มาแปลใน เวป Google translation
•สิ่งสาคัญคือควรใช้ ประโยคสัน้ ๆ ง่ ายๆ
•ในบางกรณีเครื่ องแปลภาษา จะทางานได้ ดีขนึ ้ ถ้ าเราใช้ ภาษาอังกฤษ
Orðabækur o.f. :
www.snara.is - islenska, enska, pólska , spænska, franska, ítalska, danska

https://is.glosbe.com/is/lt/leita - mörg tungumál
http://www.mcc.is/english/ - upplýsingar um Ísland á nokkrum tungumálum

ภาษาไอซ์แลนด์เป็ นภาษาที่สอง
íslenska sem annað mál

• ถึงแม้ เราจะเข้ าใจภาษาไอซ์ แลนด์ เล็ก ๆ น้ อย ๆ หรือแม้ แต่ ไม่ เข้ าใจอะไรเลย…..
• ฟั งเด็กอ่ านภาษาไอซ์ แลนด์ (เราไม่ จาเป็ นต้ องแก้ ไข)
• ถามเกี่ยวกับคาศัพท์ ใหม่ ๆ ที่เด็กเรี ยนรู้ ท่ โี รงเรี ยน
• เรียนรู้คาภาษาไอซ์ แลนด์
• สอนเด็กเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือสื่อสาร ทาง อินเตอร์ น็ต วีดีโอ หนังสือแปล เครือข่ ายวิดีโอ เครื่องแปล ภาษา
พจนานุกรม
• ค้ นหาหนังสือภาษาแม่
• ต้ องสนใจและเข้ าใจ
• คิดเชิงบวก … แต่ สอนเด็กบุตรหลานของเราด้ วยภาษาแม่ (ไทย)

Íslenska á netinu
• https://www.mms.is/krakkavefir
• http://tungumalatorg.is/
• http://icelandiconline.is/index.html

สรุปย่ อ

samantekt

• ผู้ปกครอง / ผู้ปกครองมีหน้ าที่และสิทธิและมีอทิ ธิพลต่ อการทางานครู ในโรงเรี ยน การทางาน
ช่ วยเหลือให้ ความร่ วมมือ เป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรี ยนและเป็ นข้ อมูลระหว่ างผู้ปกครองกับโรงเรี ยน
เป็ นพืน้ ฐานที่ดีในการสร้ างความเป็ นอยู่และผลการเรี ยนดีท่ ขี นึ ้ ของนักเรี ยน
• ความเป็ นอยู่ท่ ดี ีของเด็กนักเรี ยน และผลการเรี ยนรู้ ท่ ดี ีขนึ ้ อยู่กับความร่ วมมือและการสื่อสารที่ดี
ระหว่ างผู้ปกครอง ครู และโรงเรี ยนร่ วมมือกัน
• ความร่ วมมือของผู้ปกครองให้ ผลเชิงบวกต่ อครู เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยน
• อย่ าลืมว่ าผู้ปกครอง ต้ องเป็ นแบบอย่ างที่ดีของเด็ก ๆ และผู้ปกครอง ต้ องแสดงความสนใจใน
ภาษาไอซ์ แลนด์ และอย่ าลืมสอนภาษาแม่ ให้ แก่ บุตรหลาน ของตนเอง
• สิ่งจาเป็ นค้ นต้ องค้ นคว้ าหาความรู้

แหล่งที่ให้ความช่วยเหลือ ?
Hvert má leita?

เมือง Reykjavík เป็ นเแหล่ งให้ ศูนย์ ข้ อมูลข่ าวสารแก่ ผู้ปกครองต่ างประเทศ ที่เข้ ามาอยู่ใหม่ สามารถ
ค้ นหาข้ อมูล การเรี ยนรู้ ภาษาและหนังสือ ผู้ปกครองสามารถรั บข้ อมูลทั่วไป และคาแนะนาเกี่ยวกับ
การศึกษาและโรงเรี ยนของเด็กได้ ทัง้ ภาษาอังกฤษ โปแลนด์ และฟิ ลิปปิ นส์ และหลาย ๆ ภาษาได้ ท่ ีน่ ี
วันศุกร์ เวลา 12:00- 14:30
https://mml.reykjavik.is
Gott að tala við umsjónarkennara barnanna, einnig má leita til:
•Námsráðgjafa í grunnskólanum
•Hjúkrunarfræðings / skólasálfræðings
•Ráðgjafa í málefnum erlendra nemanda
•Frístundamiðstöðvarinnar í þínu hverfi, eða starfsfólks frístundaheimila og félagsmiðstöðva
•Þjónustumiðstöðvarinnar í þínu hverfi

