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โรงเรียนภาคบงัคบัในประเทศนอร์เวย์ 

โรงเรยีนภาคบงัคบัใชเ้วลาเรียน 10 ปี 

และแบง่ออกเป็นระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

ระดบัประถมศกึษาแบง่เป็นระดบัช ัน้ 1 - 7  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มสีามระดบัช ัน้ คอื 8- 10 

เด็กเริม่เขา้เรยีนช ัน้ปีทีห่น่ึงเมือ่เขามอีายุ 6 ขวบในปีนัน้ 

และหลงัจากการปิดเทอมภาคฤดูรอ้นผา่นไปเขาจะไดข้ึน้อกีระดบัช ัน้ 

หน่ึงปีการศกึษานบัต ัง้แตก่ลางเดือนสงิหาคมจนถงึประมาณวนัที ่20 มถินุายนของทกุๆปี 

ในปฎทินิการศกึษาจะระบขุอ้มลูเกีย่วกบัวนัหยดุตา่งๆ วนัปิดเทอมในของปีการศกึษาไว ้

คณุสามารถขอปฎทินิการศกึษาไดจ้ากโรงเรียน 

หรือคน้หาไดจ้ากเว็ปไซต์ของทางเทศบาลประจ าอ าเภอ(kommune) 

โรงเรยีนภาครฐัเรียนฟรี 

โรงเรยีนภาคบงัคบัมที ัง้โรงเรยีนรฐับาลและของภาคเอกชน 

หน่วยราชการเทศบาลประจ าอ าเภอเป็นเจา้ของโรงเรยีนรฐับาลและไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิน้ 

รวมถงึช ั่วโมงเรยีน อปุกรณ์การเรยีนและกจิกรรมตา่งๆ 

ทีก่ลา่วมาน้ีนบัเป็นสว่นของหน่ึงของการศกึษา เด็กทกุคนทีม่อีายรุะหวา่ง 6-16 

ปีอยูใ่นเกณฑ์การศกึษาภาคบงัคบั มสีทิธ์เขา้เรยีนในโรงเรียนรฐับาล 

การขาดเรียนและการขอลาหยุด 

ในประเทศนอร์เวย์ก าหนดไวว้า่เด็กทกุคนทีม่อีายุอยูใ่นเกณฑ์การศกึษาภาคบงัคบั 

ตอ้งมาโรงเรยีนทกุวนัและทกุช ั่วโมงทีม่กีารเรยีนการสอน 

ผูป้กครองไมส่ามารถทีจ่ะตดัสนิใจใหน้กัเรยีนหยุดเรียนได ้

ทางโรงเรียนจะจดบนัทกึการมาเรยีนของนกัเรยีนทกุวนั ถา้นกัเรยีนป่วยจนไมส่ามารถมาเรยีนได ้

ผูป้กครองสามารถใหเ้ด็กพกัผอ่นอยูท่ีบ่า้นได ้

โดยผูป้กครองมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรยีนทราบเมือ่นกัเรยีนป่วยและขาดเรยีน 

โรงเรยีนควรไดร้บัทราบขอ้มลูในตอนเชา้ของวนันัน้กอ่นทีจ่ะเริม่การสอน 

ถา้นกัเรียนป่วยตอ่เน่ืองหลายวนั ตอ้งยืน่ใบรบัรองการป่วยจากแพทย์ 
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ถา้นกัเรียนมคีวามจ าเป็นทีจ่ะขอลาหยดุ นอกเหนือจากวนัหยดุในปฎทินิการศกึษา 

ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งเขยีนใบลาหยุดและตอ้งยืน่ใหท้างโรงเรียนกอ่นทีจ่ะหยุดเรียน 

ในใบลานัน้ตอ้งแจง้สาเหตุของการหยดุเรยีนของนกัเรียน ทางหน่วยราชการเทศบาลประจ าอ าเภอ 

สามารถอนุมตัใิหเ้ด็กหยุดเรยีนไดไ้มเ่กนิ 2 สปัดาห์ถา้เห็นสมควร 

นกัเรยีนทีไ่มใ่ชช่าวครสิต์และจะขอวนัหยดุเพือ่ไปรว่มพธิีกรรมทางศาสนาของตนเอง 

ตอ้งแจง้ขอลาหยดุในวนัตา่งๆนัน้ 

 

หลกัการทีส่ าคญัของโรงเรียนในประเทศนอร์เวย์ 

หลกัการทีส่ าคญัของโรงเรียนในนอร์เวย์ต ัง้บนรากฐานวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

โรงเรยีนจะเน้นเรือ่งศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ ในทกุๆเรือ่งทีเ่กดิขึน้ทีโ่รงเรยีน 

นกัเรยีนจะไดร้บัความปลอดภยัและไดร้บัการดแูลอยา่งใกลช้ดิจากทางโรงเรยีน 

นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัความรูส้กึทีม่ ั่นใจวา่ตนเป็นสว่นหน่ึงของช ัน้เรยีนและของโรงเรียน  

โรงเรยีนเน้นเรือ่งความเชือ่ม ั่นและการเคารพในตวันกัเรยีน 

จะไมม่นีกัเรียนคนใดทีจ่ะถกูรงัแกหรือถกูเหยยีดหยามเน่ืองจากความแตกตา่ง 



Informasjon om grunnskolen – thai 

5 

 

นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัความรูส้กึทีม่ ั่นใจวา่ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของช ัน้เรียนและของโรงเรียน 

ทกุคนทีท่ างานทีโ่รงเรียนจะตดิตามดแูลนกัเรียน 

ถา้ผูใ้หญท่ีท่ างานทีโ่รงเรียนคนใดคนหน่ึงรูห้รือคาดวา่เหตุการณ์จะเกดิขึน้ เชน่ 

มนีกัเรยีนคนหน่ึงถูกรงัแก ถูกเสยีดส ีเหน็บแนม หรือถูกกล ั่นแกลง้ดว้ยวธิีการตา่งๆ 

ทีท่ าใหน้กัเรยีนคนนัน้ไมม่คีวามสขุ พวกผูใ้หญเ่หลา่น้ีจะใชว้ธิีน้ีทกุคร ัง้เมือ่เขาพบเห็น 

 พวกเขาจะเขา้หา้มปราม ระงบัการทะเลาะววิาททนัท ีถา้เป็นไปได ้

 แจง้อาจารย์ใหญใ่หท้ราบ 

 สอบถามถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

 ถา้มนีกัเรยีนอยูใ่นเหตกุารณ์ทีไ่มด่ีหรือไมป่ลอดภยัทีโ่รงเรียน 

อาจารย์ใหญม่หีน้าทีท่ีจ่ะวางแผนงานและด าเนินการชว่ยเหลือใหน้กัเรยีนคนนัน้ปลอดภยัแล

ะสรา้งความรูส้กึทีม่ ั่นใจใหน้กัเรยีนขึน้อกีคร ัง้ สิง่น้ีเรยีกวา่ 

กจิกรรมทีพ่งึปฎบิตัขิองโรงเรยีน(skolens aktivitetsplikt) 

 

ระเบยีบวนิยัและวนิยั 

โรงเรยีนมกีฎระเบยีบและวนิยัทีน่กัเรยีนตอ้งปฎบิตัติาม ถา้นกัเรยีนไมป่ระพฤตปิฎบิตัติาม 

ทางโรงเรียนในประเทศนอร์เวย์จะใชว้ธิีพดูคยุตกัเตือน 
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เมือ่นกัเรียนไมท่ าตามกฎระเบยีบของโรงเรยีนคร ัง้แรกจะถูกเรยีกเพือ่มาตกัเตือน 

ถา้ยงัประพฤตติวัไมด่ีขึน้ 

ทางโรงเรียนจะแจง้ไปยงัผูป้กครองเพือ่รบัทราบเกีย่วกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

เพือ่ใหผู้ป้กครองน าไปตกัเตือนนกัเรียนทีบ่า้น นอกจากน้ีทกุๆช ัน้เรยีนยงัมตี ัง้กฏเกณฑ์ตา่งๆ 

ของหอ้งขีน้มา ท ัง้นกัเรยีนและครูประจ าช ัน้เป็นผูก้ าหนด 

เพือ่ใหท้กุคนไดร้บัความพอใจและพรอ้มทีจ่ะเรยีนอยา่งเต็มที ่

นกัเรยีนทกุคนมโีอกาศเทา่เทยีมกนัทีจ่ะเรยีน 

โรงเรยีนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทกุคนทางดา้นการศกึษาและการพฒันาการอยา่งเทา่เทยีมกนั 

โดยไมค่ านึงถงึวา่ความเป็นมาเรือ่งภมูหิลงั หรือทกัษะของนกัเรียน 

ทางโรงเรียนค านึงถงึความแตกตา่งของนกัเรยีน 

และพยายามชว่ยสรา้งความม ั่นใจใหแ้กน่กัเรียนเพือ่ใหเ้ขามคีวามรูส้กึทีด่ีแกโ่รงเรียนและสงัคม 

การศกึษาใหค้วามรูแ้กน่กัเรยีนและเพิม่ความตอ้งการทีจ่ะใหน้กัเรียนศกึษาตอ่ 

ทางโรงเรียนไดส้ง่เสรมินกัเรยีนดงัน้ี 

 ใหเ้กดิการพฒันาในตวับคุคล 

 ใหพ้ฒันาความรูใ้นดา้นวชิาการตา่งๆ 

 ใหส้ามารถอยูร่อดในสงัคม 

การเรียนการสอนทีเ่หมาะสม(Tilpasset opplæring) 

นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 

นกัเรยีนแตล่ะคนแตกตา่งกนัและมวีธิีการเรยีนรูท้ีต่า่งกนั 

ดงันัน้โรงเรียนจะจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมแกน่กัเรียนทกุคน 

เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุจากการศกึษา 

การศกึษาพเิศษ(Spesialundervisning) 

นกัเรยีนบางคนมสีทิธิไ์ดร้บัการศกึษาพเิศษ 

ถา้ผูป้กครองหรือทางโรงเรียนมคีวามเห็นวา่การศกึษานัน้ไมส่ง่ผลประโยชน์แกน่กัเรียน 

ทางโรงเรียนมหีน้าทีท่ีจ่ะจดัการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกบัคณุสมบตัแิละความสามารถของนกัเรีย

น(tilpasset opplæring) ถา้การศกึษาน้ียงัไมส่ง่ผลทีต่รงกบัเป้าหมายอกี 

ท ัง้ทางโรงเรยีนและหน่วยงานดา้นจติวทิยาเพือ่การศกึษา Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

รวมท ัง้ผูป้กครองมหีน้าทีร่ว่มกนัทีจ่ะประเมนินกัเรียน 

เพือ่คน้หาแผนการศกึษาทีต่รงกบัความสามารถของนกัเรยีน 

และเพือ่การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ การศกึษาแบบน้ีเรยีกวา่ การศกึษาพเิศษ 

(Spesialundervisning) นกัเรยีนทีม่เีป้าหมายของการศกึษาทีต่า่งจากนกัเรียนคนอืน่ๆในหอ้ง 
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จะมอีปุกรณ์การเรยีนพเิศษ และหรือมผีูใ้หญท่ีค่อยชว่ยเหลือดูแลเป็นพเิศษ(ในชั่วโมงเรยีน 

และหรือในชว่งพกั) 

การท างานรว่มกนัระหวา่งทางบา้นและโรงเรียน 

ตามกฏหมายวา่ดว้ยการศกึษาก าหนดไวว้า่ 

ท ัง้โรงเรียนและผูป้กครองมหีน้าทีร่ว่มกนัทีจ่ะรบัผดิชอบในดา้นการศกึษาภาคบงัคบั 

โรงเรยีนมหีน้าทีท่ีจ่ะท างานรว่มกนักบัผูป้กครอง การท างานรว่มกนัแบบน้ี 

จดัขึน้ท ัง้ในระดบัประเทศและระดบัโรงเรียน 

  

การท างานรว่มกนัระดบัประเทศ 

หน่วยงานราชการไดจ้ดัต ัง้ใหม้กีลุม่ตวัแทนผูป้กครอง(foreldreutvalg) 

ในโรงเรยีนระดบัช ัน้ประถมศกึษา ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

และระดบัช ัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย(FUG) FUG 

มหีน้าทีใ่หค้ าปรกึษาและค าแนะน าแกผู่ป้กครองและโรงเรยีน FUG 

ยงัใหค้ าแนะน าแกห่น่วยราชการในเรือ่งเกีย่วกบัการท างานรว่มกนัระหวา่งบา้นและโรงเรียน 
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การท างานรว่มกนักบัโรงเรียน 

ผูป้กครองของนกัเรยีนทีโ่รงเรยีนมสีว่นรว่มทีจ่ะคดัเลือกตวัแทนผูป้กครอง หรือ foreldrenes 

arbeidsutvalg(FAU) FAU จะท างานรว่มกนักบัโรงเรยีนและใหค้ าแนะน ากบัอาจารย์ใหญ ่

หลายๆโรงเรยีนมกีารเลอืกตวัแทนผูป้กครองของหอ้ง 

ตวัแทนน้ีไดร้บัการเลือกต ัง้มวีาระหน่ึงปีการศกึษา และมหีน้าทีท่ างานรว่มมอืกบัครู 

ตวัแทนน้ีท าหน้าทีแ่ทนผูป้กครองคนอืน่ๆ พวกเขาเจรจากบัโรงเรยีนในเรือ่งตา่งๆ 

การท างานรว่มกนัในช ัน้เรียน 

โรงเรยีนทกุๆโรงเรยีนจะจดัใหม้กีารประชุมผูป้กครองในชว่งระยะตน้ๆของปีการศกึษา 

โรงเรยีนสว่นมากจดัใหม้กีารประชุมผูป้กครองสองคร ัง้ตอ่ปี 

แตบ่างโรงเรียนมกีารประชุมมากกวา่นัน้ 

การประชุมผูป้กครองจดัขึน้เพือ่ใหผู้ป้กครองทกุคนมโีอกาสมารว่มประชุมพรอ้มกนัในชัน้เรยีน 

ในการประชุมผูป้กครองน้ีจะมกีารสนทนากนัเกีย่วกบัขอ้มลูตา่งๆของโรงเรียน ในปีการศกึษานัน้ๆ 

รวมท ัง้กจิวตัรประจ าวนัตา่งๆทีท่ ากนัทีโ่รงเรยีน เน้ือหาของการศกึษาและสิง่ทีต่า่งๆ 

ทีผู่ป้กครองควรตอ้งรบัทราบ 

การประชุมผูป้กครองอาจท าใหผู้ป้กครองรูจ้กักนัมากขึน้ 

ซึง่ท าใหเ้ด็กรูจ้กักนัมากขึน้ท ัง้ทีโ่รงเรียนและนอกเวลาเรยีนดว้ย 

การรว่มกนัท างานเพือ่บตุรของทา่น 

ผูป้กครองมบีทบาทส าคญัอยา่งมากเกีย่วกบัการศกึษาของเด็ก 

การรว่มมอืกนัระหวา่งโรงเรยีนและผูป้กครองเป็นสิง่ดแีละน าไปสูค่วามส าเร็จทางดา้นการศกึษาขอ

งนกัเรียน คณุผูเ้ป็นแมห่รือพอ่ตอ้งเขา้รว่มประชุมเพือ่การพฒันาการ 

และเขา้รว่มการประชุมผูป้กครอง นั่นหมายถงึคณุไดแ้สดงความสนใจกบัการศกึษาของบตุรของคณุ 

ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งจ าเป็นทีค่ณุแบง่บนัความรูค้วามเขา้ในตวับตุรของคณุใหก้บัโรงเรียนรบัทราบ 

คณุจะแสดงความสนใจในเรือ่งการศกึษาของบตุรไดอ้ยา่งไร 

มีหลายสิง่หลายอยา่งทีคุ่ณผูเ้ป็นแมห่รือพอ่สามารถท าไดเ้พือ่แสดงความสนใจในเรือ่งการศกึษาของบุตรขอ

งคุณ คุณท าไดด้งัน้ี 

 พูดคยุกบัเด็ก/วยัรุน่ ซกัถามวา่เขาท าอะไรบา้งและไดเ้รยีนอะไรบา้งทีโ่รงเรียน 

 หาเวลาใหเ้ด็ก/วยัรุน่ ใหเ้ขาไดม้โีอกาสท าการบา้น 

 คณุพรอ้มทีจ่ะใหเ้วลากบับตุรของคณุ เมือ่เขาท าการบา้นทีบ่า้น 

 ไปรว่มงานแสดงตา่งๆของโรงเรียน 

 ตดิตอ่ไปยงัโรงเรยีนเมือ่คณุมคี าถาม เมือ่คณุตอ้งการใหข้อ้มลูหรือขอข้อมลู 
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การประชุมเพือ่พฒันา(Utviklingssamtale) 

การประชุมเพือ่การพฒันาการน้ีเป็นการประชุมระหวา่งนกัเรียน ผูป้กครอง และอาจารย์ทีป่รกึษา 

ทีน่ี่ท ัง้นกัเรยีน ผูป้กครอง 

และครูประจ าช ัน้จะสนทนากนัเกีย่วกบัการใชชี้วติของนกัเรยีนในโรงเรยีน 

จุดประสงค์ของการประชุมคอื 

ตอ้งการคน้หาวธิีการท างานรว่มกนัเพือ่ชว่ยเหลอืและสรา้งสิง่จงูใจทางดา้นวชิาการและการเขา้สู่สงัค

มของนกัเรยีน สิง่ส าคญัอกีอยา่งคอื ท าอยา่งไรนกัเรียนจะสามารถท างานไดด้ว้ยตวัเอง 

นกัเรยีนและผูป้กครองมาพบอาจารย์ทีป่รกึษาเมือ่มกีารประชุมเพือ่การพฒันาการ 

อยา่งน้อยสองคร ัง้ตอ่ปีการศกึษา ผูป้กครองควรพูดคยุกบับตุรกอ่น กอ่นทีจ่ะเขา้รว่มการประชุม 

คดิทบทวนค าถามทีจ่ะถามโรงเรยีน โรงเรยีนมหีน้าทีท่ีจ่ะตดิตอ่กบัคณุในฐานะผูป้กครองอกี 

นอกเหนือจากเวลาทีม่าประชุมหากจ าเป็น 

การประชุมผูป้กครองน้ีสามารถจดัขึน้ไดร้ะหวา่งครูกบัผูป้กครองโดยไมม่นีกัเรยีน 
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การเก็บรกัษาความลบั 

ทกุๆคนทีท่ างานกบัโรงเรียนมหีน้าทีเ่ก็บรกัษาความลบั 

นัน้หมายถงึพวกเขาไมส่ามารถจะบอกขอ้มลูทีร่บัมาจากทีท่ างานของเขาเกีย่วกบัเรือ่งสว่นบคุคล 

ของคณุหรือของลูกใหก้บัคนอืน่ การไมเ่ก็บรกัษาความลบันัน้เป็นเรือ่งผดิกฎหมาย 

กฎน้ีมขีอ้ยกเวน้สองขอ้คอื 

1. ถา้บตุรของทา่นตอ้งการความชว่ยเหลือเพิม่จากบคุคลภายนอก นอกเหนือจากโรงเรียน 

คณุจ าเป็นตอ้งยนิยอมใหโ้รงเรียนใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นแกบ่คุคลทีจ่ะมาชว่ยเหลือบตุรของคณุ 

การใหค้วามยนิยอมเชน่น้ี 

หมายถงึคณุไดอ้นุญาตใหท้างโรงเรยีนบอกบางสิง่บางอย่างกบัคนอืน่ 

คณุและโรงเรียนตอ้งตกลงกนัวา่อะไรทีส่ามารถบอกได ้การยนิยอมเชน่น้ีมกี าหนดระยะเวลา 

และคณุสามารถเรยีกรอ้งมนักลบัคนืไดเ้มือ่คณุตอ้งการ 

2. ถา้โรงเรียนมเีหตผุลทีเ่ชือ่ไดว้า่บตุรของคณุไดร้บัการดแูลทีข่าดตกบกพรอ่ง 

หรืออยูใ่นเกณฑ์อนัตรายทีอ่าจไดร้บับาดเจ็บดว้ยกรณีใดกรณีหน่ึง 

เจา้หน้าทีข่องโรงเรยีนมหีน้าทีใ่นการแจง้หน่วยสวสัดกิารเด็ก(barnevernet)  

ลา่ม 

การสือ่สารทีด่แีละความเขา้ใจทีถู่กตอ้งระหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครองถือวา่ส าคญัมาก 

บางคร ัง้อาจจ าเป็นตอ้งใชล้า่ม ท ัง้โรงเรียนและผูป้กครองเองสามารถขอใชล้า่มได ้

ในกรณีทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชล้า่ม เชน่ ในการประชุมผูป้กครอง ทา่นตอ้งแจง้กบัทางโรงเรียนลว่งหน้า 

ทางโรงเรียนเป็นผูต้ดิตอ่และจา่ยคา่ลา่ม ลา่มมหีน้าทีใ่นการรกัษาความลบั 

และไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ด็กเป็นลา่ม 

หลกัสูตรการศกึษา 

พระราชบญัญตักิารศกึษาควบคมุการศกึษาในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 

และการศกึษาระดบัมธัยมปลาย และหลกัสตูรการศกึษาควบคมุเน้ือหาการเรยีนการสอน 

หลกัสตูรการศกึษาประกอบดว้ย หลกัสตูรการศกึษารวมและหลกัสตูรการศกึษาของแตล่ะภาควชิา 

บญัญตัหิลกัสตูรการศกึษา 

บญัญตัหิลกัสตูรการศกึษาอธบิายถงึคณุคา่และหลกัการทีมุ่ง่เน้นถงึการศกึษา  

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาท ัง้หมดของโรงเรยีนระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 

และโรงเรยีนระดบัมธัยมปลาย 
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บญัญตัหิลกัสตูรการศกึษามุง่เน้นเพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัโอกาสทีจ่ะพฒันาความตระหนกัดา้นสิง่แวดล้

อม ความสามารถในการออกความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผลและการตระหนกัถงึจรยิธรรม 

รวมถงึนกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูร้ะบบประชาธปิไตยในภาคปฏบิตัดิว้ย 

นกัเรยีนจะสามารถคอ่ยๆพฒันาความรูแ้ละความเขา้ใจอยา่งย ั่งยืน 

พวกเขาสามารถไตรต่รองการเรียนรูข้องตนเอง 

และสามารถน าสิง่ทีพ่วกเขาไดเ้รยีนมาไปใชใ้นบรบิททีแ่ตกตา่งกนัได ้

นกัเรยีนสามารถฝึกการต ัง้ค าถามและคน้หาค าตอบ-ท ัง้นกัเรียนเองคนเดียว และกบัคนอืน่ๆได ้

นกัเรยีนจะไดเ้รียนรูว้ธิกีารเรยีน การท างานรว่มกนั ความคดิใหม่ๆ และความคดิสรา้งสรรค์ 

การตดัสนิและผลตอบกลบั ความสงสยัและการคน้ควา้เป็นสิง่ส าคญั 

 

หลกัสตูรวชิาตา่งๆ 

หลกัสตูรของวชิาเหลา่น้ีระบถุงึสิง่ทีน่กัเรยีนจะไดเ้รียน โดยแยกเป็นระดบัช ัน้ 

แตล่ะโรงเรยีนตดัสนิใจเองวา่ นกัเรยีนควรจะท างานอยา่งไรเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสตูร 
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การประเมณิผล  

นกัเรยีนจะไดร้บัการประเมณิผลระหวา่งการเรยีนจากคณุครผููส้อนต ัง้แตปี่การศกึษาแรก 

การประเมณิเหลา่น้ีถือวา่ส าคญัมาก เพือ่ทีน่กัเรยีนจะไดร้บัการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม 

นอกจากน้ีการประเมณิเหลา่น้ียงัชว่ยใหน้กัเรียนเขา้ใจดว้ย 

วา่เขาเองควรจะท าอยา่งไรในการเรยีนรูด้ว้ยวธิทีีด่ีทีส่ดุ 

การประเมณิผลระหวา่งการเรยีนในวชิาตา่งๆ 

จะรวมถงึเรือ่งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความประพฤตติลอดปี 

การประเมณินกัเรยีนมที ัง้การพดูและการเขยีน 

ในระดบัประถมศกึษา จะไมม่กีารใหค้ะแนนนกัเรียนจากการประเมณิ 

สว่นการประเมณิในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จะมีท ัง้การใหค้ะแนนและไมม่คีะแนน 

ระดบัของคะแนน คอื 1–6 คะแนนทีด่ีทีส่ดุ คอื 6 

นกัเรยีนทกุคนจะไดร้บัการประเมณิจากงานของตนเอง การพฒันาตนเอง 

และความสามารถของตนเอง ซึง่เรยีกวา่ การประเมณิตนเอง(egenvurdering) 

นกัเรียนทีม่ีภาษาแมเ่ป็นภาษาอืน่ 

นกัเรยีนทีม่ภีาษาแมเ่ป็นภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษานอร์เวย์หรือภาษาซาม ี

มสีทิธิไ์ดร้บัการศกึษาภาษาพเิศษจนกวา่พวกเขาไดเ้รยีนรูภ้าษานอร์เวย์จนเพียงพอทีจ่ะตดิตามการ

เรียนการสอนตามปกตใินหอ้งเรียนได ้การศกึษาภาษาพเิศษมอียูส่ามอยา่ง คอื  

 การศกึษาภาษานอร์เวย์พเิศษ - มชี ั่วโมงเฉพาะในการเรียนภาษานอร์เวย์ 

 การศกึษาภาควชิาสองภาษา - 

นกัเรยีนมสีทิธิร์บัการชว่ยเหลือดว้ยการใชภ้าษาแมเ่พือ่ความเขา้ใจในวชิาตา่งๆ  

 การศกึษาภาษาแม ่– นกัเรียนมสีทิธิไ์ดร้บัการเรยีนการสอนภาษาแม ่  

โรงเรยีนตอ้งวดัผลและประเมณิความสามารถดา้นภาษานอร์เวย์ของนกัเรียน 

เพือ่ทีจ่ะไดรู้ว้า่นกัเรียนควรไดร้บัการศกึษาภาษาพเิศษหรือไม ่

ถา้ผลการประเมณิสรุปไดว้า่เด็กควรจะไดร้บัสทิธใินการศกึษาภาษาพเิศษ 

จะตอ้งเป็นการตดัสนิเฉพาะรายบคุคล 

ในเรือ่งของเน้ือหาและขอบเขตของการศกึษาภาษาพเิศษน้ี 

ในฐานะผูป้กครองคณุมสีทิธิท์ีจ่ะอทุธรณ์ในการตดัสนินัน้ 

การศกึษาภาษานอร์เวย์พเิศษ 

นกัเรยีนทีพ่ึง่มาอยูใ่นประเทศนอร์เวย์ และยงัพูดภาษานอร์เวย์ไดไ้มม่ากนกั 

จะไดร้บัช ั่วโมงการเรยีนภาษานอร์เวย์เฉพาะตวั 
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ซึง่การศกึษาภาษานอร์เวย์พเิศษจะมหีลกัสตูรเฉพาะ เมือ่นกัเรยีนไดเ้รียนภาษานอร์เวย์มากขึน้ 

พวกเขาสามารถทีจ่ะเขา้รว่มการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกตไิด ้

โดยไดร้บัการชว่ยเหลือพเิศษในบางสว่น เป้าหมายการศกึษาภาษานอร์เวย์พเิศษ คอื 

เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัการเรียนภาษานอร์เวย์ไดเ้พียงพอ 

เพือ่จะสามารถเขา้เรียนและตดิตามการเรียนการสอนในชัน้เรยีนปกตไิดโ้ดยไมต่้องรบัความชว่ยเห

ลือพเิศษแตอ่ยา่งใด อาจใชเ้วลานานหลายปีในการเรยีนภาษานอร์เวย์ใหพ้อเพียง 

จนสามารถไดป้ระโยชน์สงูสดุกบัการเรยีนการสอนเทีป็่นภาษานอร์เวย์ของทกุวชิา 

การศกึษาภาควชิาสองภาษา 

ในขณะทีน่กัเรยีนไดร้บัการเรยีนการสอนภาษานอร์เวย์ 

นกัเรยีนจะยงัคงไดร้บัการเรียนการสอนในวชิาอืน่ๆดว้ย ดงันัน้สิง่ทีจ่ าเป็น คอื 

การทีน่กัเรยีนไดร้บัการชว่ยเหลือในภาษาแม ่เพือ่ความเขา้ใจดา้นวชิาการตา่งๆ 

ครูประจ าวชิาและครูสองภาษาจะท างานรว่มกนัวา่นกัเรียนควรจะเรยีนอะไรโดยใชภ้าษาแม ่

เราเรียกวา่ การศกึษาภาควชิาสองภาษา ซึง่หมายความวา่ 

นกัเรยีนไดร้บัการเรยีนการสอนในวชิาตา่งๆเหลา่น้ีดว้ยสองภาษา ในกรณีทีจ่ าเป็น 

นกัเรยีนมสีทิธิไ์ดร้บัการศกึษาภาควชิาสองภาษา 
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การศกึษาภาษาแม ่

การศกึษาภาษาแมเ่ป็นการเรยีนการสอนในภาษาแม ่

และเป้าหมายคอืเพือ่การเรียนรูภ้าษาแมท่ีด่ขีึน้ ซึง่จะท าใหน้กัเรียนเรยีนภาษานอร์เวย์ไดง้า่ยขึน้ 

โรงเรยีนจะเป็นผูป้ระเมณิวา่นกัเรยีนมคีวามตอ้งการการศกึษาภาษาแมห่รือไม ่

ถา้โรงเรียนมคีวามเห็นวา่นกัเรียนควรไดร้บัการศกึษาภาษาแม ่

แสดงวา่นกัเรยีนมสีทิธ์ไดร้บัการเรยีนการสอนภาษาแม ่

การศกึษาพเิศษเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรยีนทีเ่ขา้มาอยูใ่หม ่

นกัเรยีนทีพ่ึง่เขา้มาอยูใ่นประเทศนอร์เวย์ สามารถไดร้บัการศกึษาพเิศษเบือ้งตน้ 

เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดเ้รียนภาษานอร์เวย์กอ่นจะเริม่เรียนในชัน้เรยีนปกต ิ

เทศบาลประจ าอ าเภอสามารถการจดัการการศกึษาพเิศษเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรยีนทีพ่ึง่เขา้มาอยูใ่หม่

แบบเฉพาะกลุม่ เฉพาะช ัน้เรยีน หรือเฉพาะโรงเรียน 

การศกึษาพเิศษเบือ้งตน้เป็นเรือ่งของความสมคัรใจ 

แตน่กัเรยีนหลายคนเรยีนไดด้ีกวา่หากพวกเขาไดผ้า่นการศกึษาพเิศษเบือ้งตน้มากอ่น 

การเรยีนการสอนในการศกึษาพเิศษเบือ้งตน้เน้นถงึการเขา้รว่มและสภาพแวดลอ้มของการเรียนทีด่ี 
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การศกึษานอกหอ้งเรียน 

ถือเป็นเรือ่งปกตทิีน่กัเรยีนในทกุระดบัช ัน้จะออกไปเดนิทศันศกึษา ไปเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 

และท ากจิกรรมตา่งในสถานทีอ่ืน่ๆ นอกเหนือจากการอยูใ่นหอ้งเรยีน 

น่ีเป็นการเรยีนการสอนเชน่เดยีวกนักบัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 

และเป็นภาคบงัคบัทีต่อ้งเขา้รว่ม 

เป็นเรือ่งปกตใินหลายๆโรงเรยีนทีน่กัเรียนเดนิทางไปเขา้คา่ยหลายวนั และนกัเรียนตอ้งพกัคา้งคืน 

จุดประสงค์ของการเขา้คา่ย คอื 

เพือ่เป็นการเสรมิประสทิธภิาพของนกัเรยีนท ัง้ในดา้นวชิาการและดา้นสงัคม การเดนิทางตา่งๆ 

ทีจ่ดัโดยโรงเรยีนจะไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ หากคณุสงสยัเกีย่วกบัการเดนิทางหรือการเขา้คา่ย 

คณุสามารถพดูคยุกบัครทูีป่รกึษาส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนงานของการเดนิทางหรือการเข้

าคา่ยพกัแรมได ้

หลกัการของเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม(tilpasset opplæring) 

ยงัใชก้บัการศกึษานอกหอ้งเรยีนเชน่กนั ซึง่ถือวา่มคีณุคา่มากเมือ่นกัเรยีนทกุคนเขา้รว่ม 

ถือเป็นสิง่ส าคญัส าหรบันกัเรยีนทีจ่ะไดเ้รียนรูด้ว้ยวธิีการทีแ่ตกตา่งกนั 

และการเดนิทางดงักลา่วมคีวามส าคญัอยา่งยิง่เรือ่งความสมัพนัธ์ดา้นสงัคมในหอ้งเรียน 

หากมบีางอยา่งทีท่ าใหล้กูของคณุรูส้กึวา่ยากในการเขา้รว่มกจิกรรม 

คณุตอ้งน าไปพูดคยุกบัครูทีป่รกึษาเพือ่แกป้ญัหาส าหรบัลกูของคณุ 
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การบา้น 

เป็นเรือ่งปกตทิีน่กัเรียนไดแ้บบฝึกหดัมาท าทีบ่า้นหลงัเลกิเรียน 

ตามปกตแิลว้การบา้นจะเป็นเน้ือหาทีน่กัเรยีนไดเ้รียนมาแลว้ทีโ่รงเรียน 

และเพือ่ทีน่กัเรยีนจะไดฝึ้กและทบทวนทีบ่า้น 

ถือเป็นการดีมากทีค่ณุในฐานะผูป้กครองคอยตดิตามและแสดงความสนใจในเรือ่งการบา้นของลูกคุ

ณ  

ทกุโรงเรียนจดัใหม้กีารชว่ยเหลือการบา้น 

แตก็่มคีวามแตกตา่งกนัไปวา่จะใหม้กีารชว่ยการบา้นในระดบัช ัน้ใดบา้ง 

หน่วยงานจติอาสาตา่งๆในบางเทศบาลจดัใหม้กีารชว่ยหลือการบา้น 

คณุสามารถถามทางโรงเรียนไดว้า่ มกีารจดัการชว่ยเหลือในดา้นใดบา้ง  

เวลาวา่งของนกัเรียน 

เด็กและเยาวชนเรยีนรูเ้มือ่พวกเขาอยูท่ีโ่รงเรยีนและนอกเวลาเรยีน 
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การดแูลกอ่นและหลงัเวลาโรงเรียน(SFO) 

โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาทกุโรงเรยีนมกีารจดัใหม้กีารดูแลกอ่นและหลงัเวลาโรงเรยีน 

ส าหรบันกัเรียนระดบัช ัน้ 1–4 การดแูลกอ่นและหลงัเวลาเรยีนน้ี เป็นการจดัขึน้เพือ่การดแูลเลี้ยงดู 

และจดักจิกรรมตา่งๆใหน้กัเรยีน ท ัง้กอ่นและหลงัเวลาโรงเรียน 

การดแูลกอ่นและหลงัเวลาเรียนในทกุเทศบาลนัน้มคีา่ใชจ้า่ย 

แตเ่ทศบาลประจ าอ าเภอบางแหง่ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

กจิกรรมเวลาวา่งของนกัเรียน 

เด็กและเยาวชนหลายคนเขา้รว่มกจิกรรมเวลาวา่งตา่งๆทีม่กีารจดัขึน้ 

และไดเ้รียนรูม้ากมายจากกจิกรรมเหลา่น้ี 

ถา้เพือ่นทีโ่รงเรียนมคีวามสนใจในกจิกรรมเวลาวา่งรว่มกนั จะท าใหก้ารมเีพือ่นงา่ยขึน้ 

และยงัเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ดา้นสงัคมทีด่ีส าหรบันกัเรียนดว้ย 

ผูป้กครองเองก็สามารถรว่มมบีทบาททีส่ าคญัได ้ในกจิกรรมตา่งๆ นอกเวลาเรยีนของลูกได ้

บอ่ยคร ัง้ทีผู่ป้กครองรว่มมอืกนัในการขบัรถรบัสง่เด็กไปฝึกกีฬาและเขา้รว่มงานตา่งๆทีถู่กจดัขึน้ 

ผูป้กครองหลายคนยงัเป็นผูฝึ้กสอนหรือบางคนมสีว่นรว่มในสว่นอืน่ๆของกจิกรรมเวลาวา่งทีลู่กๆเข้

ารว่ม ถือเป็นสิง่ทีด่ีหากคณุในฐานะผูป้กครองพดูคยุกบัผูป้กครองคนอืน่ๆ 

เกีย่วกบัเรือ่งของกจิกรรมเวลาวา่ง 

ครูหลายคนรูข้อ้มลูมากมายเกีย่วกบัสิง่ทีน่กัเรยีนท าในชว่งเวลาวา่ง 

การฉลองวนัเกดิ 

เป็นเรือ่งปกตทิีม่กีารเชญิแขกไปงานฉลองวนัคลา้ยวนัเกดิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เด็กเขา้โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 

เด็กหลายคนมอีาการแพอ้าหารหรือเคยชนิกบัการทานอาหารอืน่ๆ 

ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การเขา้รว่มงานฉลองดงักลา่ว 

เป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งแจง้ใหผู้ป้กครองคนอืน่ๆทราบ 

วา่มอีะไรทีล่กูของคณุแพห้รือทานไมไ่ดก้อ่นเขา้รว่มงานฉลองวนัคลา้ยวนัเกดิ 

เป็นเรือ่งปกตทิีม่ขีองขวญัเล็กๆ มามอบใหเ้จา้ของวนัเกดิ 

ถือวา่เป็นความคดิทีด่ีทีจ่ะพูดคยุเกีย่วกบัวนัเกดิและเห็นดว้ยกบัขนาดของขวญัเมือ่มกีารประชุมผูป้ก

ครอง สิง่ส าคญัทีต่อ้งจ าไวค้อืจะไมม่เีด็กคนไหนถูกกีดกนัจากการฉลองดงักลา่ว 
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การแนะแนวและการศกึษาตอ่ 

สทิธใินการไดร้บัการแนะแนวการศกึษาดา้นสงัคม 

โรงเรยีนจะตอ้งสง่เสรมิการพฒันาตนเองและการพฒันาดา้นสงัคม 

รวมถงึการพฒันาดา้นวชิาการและการเรยีนรูข้องนกัเรียนดว้ย 

การใหค้ าปรกึษาน้ีจะชว่ยนกัเรยีนในการคน้หาโรงเรยีนทีเ่หมาะสมและตรงตามความตอ้งการได ้

ท ัง้น้ียงัชว่ยเหลือนกัเรยีนทีม่ปีญัหาสว่นตวั ดา้นสงัคม 

หรือดา้นอารมณ์ซึง่มผีลตอ่การเรยีนและสภาวะทางสงัคมทีโ่รงเรยีนของนกัเรียน 

การชว่ยเหลืออาจประกอบดว้ยการช้ีแจงปญัหาตา่งๆและขอบเขตของปญัหา 

รวมท ัง้ช้ีแนะวา่ทางโรงเรียนสามารถชว่ยเหลืออะไรไดบ้า้ง 

นกัเรยีนสามารถไดร้บัความชว่ยเหลือภายนอกโรงเรยีนไดเ้ชน่กนั 

ครูแนะแนวการศกึษาดา้นสงัคมสามารถชว่ยโดยการคน้หาและตดิตอ่เจา้หน้าทีจ่ะชว่ยเหลือไดถ้กูต้

อง 
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การแนะน าการศกึษาและอาชีพ 

ครูแนะแนวในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้จะใหข้อ้มลูแกน่กัเรยีนและผูป้กครอง 

เกีย่วกบัสาขาวชิาใดในการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีน่กัเรยีนควรจะสมคัรได้ 

การแนะน าการศกึษาและอาชีพนัน้ จะชว่ยใหน้กัเรียนตระหนกัถงึคณุคา่ ความสนใจ 

และคณุสมบตัขิองตนเอง 

ซึง่ท าใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจตนเองและเพิม่ความสามารถของนกัเรยีนในการเลือกการศกึษาและ

อาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครูแนะแนวจะชว่ยประเมณิผลจากการเลือกของนกัเรียน 

และชว่ยป้องกนัการเลือกการศกึษาและอาชีพผดิหรือไมเ่หมาะสม 

นกัเรยีนจะไดร้บัขอ้มลูและค าแนะน าเกีย่วกบั 

 การเลือกอาชีพ 

 โอกาสดา้นการศกึษาในประเทศนอร์เวย์ และในตา่งประเทศ  

 ตลาดงานในประเทศ และระหวา่งประเทศ  

 การใชเ้ครือ่งมอืค าแนะน าตา่งๆ  

การเปลีย่นเขา้สูโ่รงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

เยาวชนทีจ่บการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

มสีทิธิใ์นการเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

นกัเรยีนสมคัรเขา้เรียนในระดบัการศกึษาตอนปลายในขณะทีน่กัเรยีนยงัเรยีนอยูใ่นระดบั 10 
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นกัเรยีนทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศนอร์เวย์ในชว่งปลายของการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

อาจจ าเป็นไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบัเพิม่เตมิกอ่นทีพ่วกเขาจะเริม่ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนป

ลาย เทศบาลประจ าอ าเภอบางแหง่จดัใหม้เีรียนเพิม่พเิศษอกีหน่ึงปีในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 

ในขณะทีส่ถานทีอ่ืน่ๆนกัเรียนเขา้เรยีนการศกึษาภาคบงัคบัส าหรบัผูใ้หญ ่

หรือการศกึษาพเิศษเบือ้งตน้ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ในหลายสถานทีม่ชี ัน้เรยีนทีเ่รียกวา่ ช ัน้เรียนรวม(kombinasjonsklasser) 

เป็นหอ้งเรยีนทีเ่ยาวชนไดร้บัการเรยีนการสอนระดบัการศกึษาภาคบงัคบัเพิม่ขึน้ทีโ่รงเรยีนมธัยมศึ

กษาตอนปลาย 
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