โรงเรียนในสวี
เดนสําหรับผู้
เดินทางมาใหม่

สาํ หรับเด็ก 7-15 ปี

การศกึ ษาภาคบังคับ และ
ศูนย์นันทนาการ

Thailändska

ระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศสวีเดน

โรงเรียนการศึกษาระดับมัธยมปลาย
เยาวชน 16-20 ปี ภาคสมัครใจ

้
โรงเรียนการศึกษาขัน
้ พืน
ฐาน 9 ปี (ประถม-มัธยมต้น)
เด็กและเยาวชนอายุ 7-15 ปี
ภาคบังคับ

ศูนย์นันทนาการ
หลังเลิกเรียน
เด็กอายุ 6-13 ปี
ภาคสมัครใจ

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
้ ฐาน (ประถม-มัธยม
ขัน
้ พืน
ต้น) และระดับมัธยมปลาย
เด็กและเยาวชนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาอายุ
7-20 ปี
ชัน
้ เตรียมประถม
เด็กอายุ 6 ปี ภาคสมัครใจ

โรงเรียนเตรียมอนุ บาลอนุ บาล (ก่อนวัยเรียน)
เด็กอายุ 1-6 ปี ภาคสมัครใจ

บุตรหลานของท่านสามารถเริม่ เข้าเรียนในชัน
้ เตรียมอนุ บาลได้ตงั ้ แต่อายุ
หนึ่ งปี การเล่นถือเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับชัน
้ เตรียมอนุ บาล เมื่อเด็กอายุได้ 6
ปี พวกเขาสามารถเริม่ เรียนในชัน
้ อนุ บาลได้ ทัง้ ชัน
้ เตรียมอนุ บาลและชัน
้
อนุ บาล ถือเป็ นการเข้าเรียนตามความสมัครใจ
เด็กทุกคน จะต้องเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
้ ไป
ต้น ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็ นการศึกษาภาคบังคับ ตัง้ แต่อายุ 7 ปี ขึน
หน้ าที่ ในการเข้าชัน
้ เรียนเริม่ ตัง้ แต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 9 หรือหมายถึง
เป็ นเวลาเก้าปี

หลังจากนี ้ เด็ก หรือวัยรุน
่ ส่วนใหญ่ จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็ นเวลาสามปี ผู้ที่เดินทางมาใหม่มีสิทธิ ในการเริม่ เรียนระดับชัน
้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนปิ ดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ นั่ นคือเมื่อมีอายุครบ
20 ปี สําหรับผู้ลภี ้ ัยก่อนมีอายุครบ 18 ปี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สามารถช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัย หรือ เพื่อเริม่ ให้ทํางาน ประกอบอาชีพได้ทันที

เด็กทุกคนต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี
ในประเทศสวีเดน เด็กทุกคนจะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจํานวน
เก้าปี ซึ่งส่วนใหญ่เริม่ เรียนเกรดหนึ่ ง ในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง ของปี ที่พวกเขา
อายุได้เจ็ดปี ทุกโรงเรียนจะแบ่งการศึกษาออกเป็ นสองเทอม - เทอมฤดู
ใบไม้รว่ ง และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ หากบุตรหลานของท่าน มีปัญหาเรือ่ ง
พัฒนาการบกพร่อง เขา หรือ เธอ สามารถสมัครเข้าเรียน ในโรงเรียนการ
ศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กพิเศษ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอน ที่ประยุกต์
ให้เข้ากับความสามารถของผู้เรียน แต่ละบุคคล สามารถอ่านรายละเอียดได้
ในโบรชัวร์ที่แยกมา
นอกเหนื อจาก โรงเรียนเรียนการศึกษาภาคบังคับเก้าปี ยังมี โรงเรียน

ทางเลือกอื่น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น สําหรับเด็กที่ หูหนวก หรือ ตาบอด
และยังมีความพิการซ้ําซ้อนอันมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน การ
จัดการเรียนการสอนนั ้นชัดเจนว่า ต้องมีการปรับประยุกต์ ให้เข้ากับความ
ต้องการของผูเ้ รียน ซึง่ โรงเรียนการสอนเด็กพิเศษนี ้ ใช้เวลาในการเรียนสิบปี
การเรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับนี ้ เป็ นการเรียนฟรี ซึ่ง
หมายความว่า ท่านไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน หนั งสือ และ อุปกรณ์
การเรียน อาหารที่ โรงเรียนก็ฟรี นั กเรียนจะต้องได้รบั สิทธิ ในการใช้บริการ
สุขภาพสําหรับนั กเรียน ที่ปรึกษาด้านการเรียนและอาชีพ และการใช้
บริการห้องสมุดโรงเรียน

เป้ าหมายคือความรูท
้ ี่เท่าเทียม
ท่านสามารถเลือกระหว่างโรงเรียนทางเลือก และ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ไม่วา่ โรงเรียนที่ท่านเลือกจะอยู่ ในสังกัดใด ความรูท
้ ี่สําคัญนั ้นจะเหมือนกัน
ทุกโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในทุกโรงเรียนนั ้นถูกควบคุมโดย
กฏข้อบังคับ ว่าด้วย โรงเรียนและหลักสูตร
้ แล้ว บุตรหลานของท่าน จะได้
นอกเหนื อจากการได้รบั ความรูเ้ พิ่มขึน
ฝึ กฝนความเข้าใจ และการเข้าสังคมกับผู้อ่น
ื เด็กทุกคนจะต้องเรียนรูก้ าร
เคารพบุคคลอื่น ๆ รอบตัว พวกเขาต้องเรียนรูว้ า่ คนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม
กัน โดยไม่คาํ นึ งถึงความแตกต่างทางเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ความบกพร่อง
และ ความเบี่ยงเบนทางเพศ

ประชาธิป ไตย และสิทธิมนุ ษยชน ถือเป็ นหลักปฏิบัติ ในทุกโรงเรียน เช่น
เดียวกับกับส่วนอื่น ๆ ในสังคม
บุตรหลานของท่านมีภาษาอื่นเป็ นภาษาแม่ นอกเหนื อจากภาษา
สวีเดนหรือไม่? แล้วท่านได้พูดภาษานั ้นที่บ้านหรือไม่?หากเป็ นเช่นนั ้น
บุตรหลานของท่าน มีสิทธิ ในการรับการเรียนภาษาแม่ ของเขา/เธอ ซึ่งใน
ส่วนนี ้ จะสามารถนั บเป็ น ตัวเลือกทางภาษา วิชาเลือก โดยตัวนั กเรียนเอง
หรือ การสอนนอกเหนื อจากเวลาเรียน

เกรดออกเมื่อเริม่ เรียนชัน
้ ปี ที่ 6
ทางโรงเรียนจะเริม่ ทําการจัดระดับผลการเรียนเมื่อเริม่ ต้นการเรียนชัน
้
ปี ที่ 6 บุตรหลานของท่าน จะได้รบั เกรดในทุกเทอม และจะได้รบั เกรด
เฉลี่ยรวมสุดท้าย ในชัน
้ ปี ที 9 เกรด จะแสดงให้เห็นว่า นั กเรียนมีความรูด้ ี
ขนาดไหน เมื่อเทียบกับมาตรฐานความรูท
้ ี่ทางโรงเรียนกําหนด นั กเรียนที่
มีปัญหาในการบรรลุเป้ าหมายทางการเรียน สามารถขอรับความช่วยเหลือ
เป็ นพิเศษได้

บุตรหลานของท่าน จะได้นําเอาเกรดเหล่านี ้ ไปใช้ ในการสมัครเข้าเรียน
ระดับมัธยมปลาย ซึ่งเงื่อนไขก็คอื จะต้องผ่านอย่างน้ อย แปดวิชา และต้อง
ผ่าน สิบสองวิชา สําหรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมต่าง ๆ
เกรดที่ออกให้ มีจํานวน หก ระดับ : A, B, C, D, E และ F
A คือ ระดับผลการเรียนสูงสุด และ E คือ ระดับผลการเรียนต่าํ สุดที่ถือว่า
ผ่าน ส่วน F คือ ไม่ผ่าน

มาตรฐานความรูท
้ ี่มีผลต่อเกรด
ทางโรงเรียนจะมีมาตรฐานความรู้ ที่แสดงถึง เนื ้อหาความรูท
้ ่น
ี ั กเรียน
้ ฐานของมาตรฐานความรูเ้ หล่านั ้น
สมควรรูเ้ ป็ นอย่างน้ อย และตัง้ อยู่บนพืน
ซึ่งมาตรฐานความรูน
้ ี ้ จะเหมือนกันในทุกโรงเรียน นั กเรียนที่มีความเสี่ยง
ต่อการไม่บรรลุเป้ าหมายทางการศึกษา มีสิทธิ ในการขอรับความช่วยเหลือ
เป็ นพิเศษ
ในตอนเริม่ ต้นของ เชัน
้ ปี ที่ 3 จะมีการใช้ข้อสอบมาตรฐานในบางวิชา
ซึ่งข้อสอบมาตรฐานนี ้ จะช่วยให้ครู สามารถประเมินระดับความรูข้ องบุตร
หลานของท่านได้อย่างยุตธิ รรม

อย่างน้ อยเทอมละครัง้ ท่านและบุตรหลานของท่าน จะต้องได้พบกับ
ครู และ ซึ่งเรียกว่า การสนทนาเพื่อ ความก้าวหน้ าและการพัฒนา ท่าน
้ ในโรงเรียน และตัวนั กเรียน มีความ
จะทําการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึน
เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั ้นอย่างไร ทัง้ ท่านและบุตรหลานของท่าน จะได้รบั
้ ํ าการทํางานของโรงเรียน และท่านยังสามารถขอรับคําแนะ
โอกาสในการชีน
นํ า ว่าที่บ้านสามารถช่วยเหลือการเรียนในโรงเรียนของเด็กได้อย่างไร

กฎสําคัญในการเรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับเก้าปี
เด็กทุกคน จะต้องเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี การเข้าชัน
้
เรียนถือเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการเรียนรู้ ในฐานะผู้ปกครองและผู้ดแู ล ท่าน
มีความรับผิดชอบจะต้องดูแลให้บุตรหลานของท่าน ไปโรงเรียนอย่างสม่ํา
เสมอตลอดการศึกษา นั กเรียนต้องไปโรงเรียนตัง้ แต่วน
ั จันทร์ถึงวันศุกร์
ส่วนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด พวกเขามีอิสระ ในระหว่างช่วงฤดู
ร้อน และคริสต์มาส พวกเขาจะมีวน
ั หยุดยาว
หากบุตรหลานของท่านจําเป็ นต้องขาดเรียน โปรดติดต่อครูใหญ่ของ
โรงเรียน ท่านสามารถแจ้งกับครูใหญ่เมือ่ ท่านจําเป็ นต้องให้นักเรียนขาด
เรียน แต่ทา่ นต้องมีเหตุผลทีส่ ําคัญ และจําเป็ นจริง ๆ และจะต้องไม่ทาํ ให้
เกิดความอุปสรรคต่อการเรียนเพือ่ บรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐานทางการ
ศึกษาของนั กเรียน
เมื่อบุตรหลานของท่านขาดเรียนโดยท่านไม่ ได้แจ้งกับทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนจะทําการแจ้งให้ท่านทราบ ภายในวันเดียวกันนั ้น หากมีการ
ขาดเรียนโดยปราศจากเหตุอันควร จะถูกระบุในใบแจ้งเกรดด้วย
ในการที่เด็กจะสามารถพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลอย่างมีอิสระนั ้น
พวกเขาจะต้องรักษาสมดุล ระหว่างอิสระภาพ และความรับผิดชอบ ทาง
โรงเรียน ไม่ ได้เพียงแค่สอนความรูเ้ ท่านั ้น ยังรวมไปถึง บรรทัดฐานและ
คุณค่าทางสังคมอีกด้วย พฤติกรรมการดูหมิ่นเหยียดหยาม จะต้องได้รบั
การต่อต้าน และ ความเท่าเทียมทางเพศ จะต้องได้รบั การสนั บสนุ น ความ
รูส้ ึกปลอดภัย และความสงบสุข ถือเป็ นสิ่งจําเป็ น และสําคัญในการศึกษา
หากนั กเรียน ก่อกวนชัน
้ เรียน ครูจะบอกให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมนั ้น
หากนั่ นไม่ช่วยอะไร นั กเรียนอาจจะต้องถูกนํ าตัวออกจากชัน
้ เรียน จนกว่า
จะหมดคาบ หรือ ถูกสั่งให้อยู่ตอ่ หลังเลิกเรียน แต่ ครูอาจจะต้องพยายาม
แก้ ไขปัญหา ด้วยการทําข้อตกลงกับนั กเรียนก่อน

การเลือกโรงเรียน
ท่านและบุตรหลานของท่าน ต้องทําการเลือกโรงเรียนร่วมกัน สามารถ
เลือกโรงเรียนในเขต หรือ นอกเขตเทศบาลก็ ได้ ทางเทศบาลมี โรงเรียนใน
สังกัดของตนเอง แต่ก็ยังมี โรงเรียนอิสระอยู่ดว้ ย ทุกโรงเรียน เป็ นโรงเรียน
ฟรี หมายความว่า ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน
โรงเรียนอิสระ สามารถบริหารจัดการในรูปของบริษัท มูลนิ ธิ หรือ
สมาคม พวกเขาเปิ ดรับทุกคน และมุง่ ประเด็นไปที่ โครงสร้างทางการเรียน
และในส่วนมาตรฐานความรูน
้ ั ้น ยังเป็ นแบบเดียวกันกับทางโรงเรียนของ
เทศบาล

บางโรงเรียน เป็ นโรงเรียนเด่นพิเศษในบางเรือ่ ง เช่น ชัน
้ เรียนกีฬา หรือ
การใช้วธิ ีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพิเศษ
บุตรหลานของท่าน จะได้รบั สิทธิ ในการเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลใกล้บ้านท่านก่อน แต่ท่านสามารถเลือกโรงเรียน ทัง้ ในสังกัด
เทศบาล หรือ โรงเรียนอิสระ ตราบใดที่ทางโรงเรียนยังมีที่วา่ งเหลือพอให้
บุตรหลานของท่าน

ศูนย์นัทนาการ หลังการเรียนในแต่ละวัน
ในฐานะผู้ปกครอง ท่านมี โอกาสในการที่จะเลือกทํางานหรือเรียนได้ หาก
ท่านเลือกเช่นนั ้น บุตรหลานของท่าน สามารถใช้บริการบ้านยามว่างหลัง
จากการเรียนในแต่ละวันได้ บ้านยามว่างนั ้นมักจะอยู่ ใน หรือ ใกล้กับ
โรงเรียน เจ้าหน้ าที่ของโรงเรียน และ บ้านยามว่างนั ้นมีการประสานงาน
กัน ดังนั ้นช่วงเวลาที่บุตรหลานของท่านอยู่ ในบ้านยามว่างนั ้นจึงปลอดภัย
และสนุ กสนาน ที่บ้านยามว่างจะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และ
ช่วยกระตุน
้ พัฒนาการของนั กเรียน

ศูนย์นันทนาการเปิ ดรับนั กเรียนตัง้ แต่ชัน
้ อนุ บาล จนกระทัง้ อายุ 13 ปี ซึ่ง
เมื่อท่าน ให้บุตรหลานของท่านใช้บริการที่บ้านนี ้ จะมีคา่ ใช้จ่าย ซึ่งทาง
เทศบาลจะเป็ นผู้กําหนดอัตราค่าธรรมเนี ยม
เด็กที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการได้
่
ซึงนี่ ถือเป็ นทางเลือกที่ดอี ันหนึ่ ง หากท่านไม่ ได้ทํางานหรือกําลังเรียน ท่าน
และบุตรหลานของท่าน สามารถช่วยกันเลือกเวลา และความถี่ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของเด็กได้

ท่านมีความสําคัญ
ท่านเป็ นบุคคลที่มี ใกล้ชิดกับบุตรหลานของท่านที่สุด หากท่านมีคาํ ถาม หรือ มีความกังวลใจในเรือ่ ง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับนั กเรียน ท่านสามารถเข้าพบปะพูดคุยกับครู หรือ ติดต่อกับเจ้าหน้ าที่ของทางโรงเรียน
ได้
ในทุกเทอม ท่านจะได้พบกับครูประจําชัน
้ ในการประชุมเพื่อความก้าวหน้ าและพัฒนาการของ
นั กเรียน ซึ่งถือเป็ นเรือ่ งสําคัญ เพราะการทํางานของโรงเรียนนั ้น ต้องอาศัยการสนั นสนุ นจากทางบ้าน
ด้วย ซึ่งยังเป็ นโอกาสอันดี ในการปรึกษาหารือ เกี่ยวกับความพึงพอใจ และการเรียนในโรงเรียนของบุตร
หลานของท่านเอง
การประชุมผู้ปกครอง ท่านจะได้พบกับครู และผู้ปกครองทัง้ หมด เพื่อปรึกษาหารือในเรือ่ งทั่วไป
และแผนการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ความคิดเห็นและข้อคําถามของท่าน มีความสําคัญในส่วนนี ้เช่น
กัน
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