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การลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนอนบุาล 

เมือ่เค็กไดล้งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนอนุบำล 
เด็กมสีทิธิอ์ยูอ่นุบำลจนถงึจะเขำัโรงเรยีนประถมเหรอืจนถงึผูป้กครองล
ำออก 

ชว่งเวลาเร ิม่ตน้ 

ทำงโรงเรยีนจะสง่จดหมำยไปแจง้วันเริม่ตันและแผนกทีเ่ด็กจะเขำ้ 
ชว่งแรกๆ ทีเ่ด็กเขำ้อนุบำลผูป้กครองคนหนึง่ตอ้งไปเป็นเพือ่น 
กีว่ันทีค่ณุตอ้งไปเป็นเพือ่นกข็ึน้อยูก่บักำรตกลงระหวำ่งคณุกบัครใูหญอ่
นุบำล 

ในชว่งทีต่อ้งหยดุงำนเพือ่ไปเป็นเพือ่นเด็ก 
นำยจำ้งบำงรำยสนับสนุนใหว้ันหยดุโดยไมห่ักเงนิเดอืน 
เรือ่งนีต้อ้งไปสอบถำมกบันำยจำ้งเอง 

ใหเ้ด็กเอำตุ๊กตำสตัว ์จกุนมหลอก หรอืสิง่อืน่ๆ 
ทีพ่วกเขำตอ้งกำรกอดไปโรงเรยีนดว้ย 
โรงเรยีนอยำกจะทรำบวำ่สิง่ใดทีพ่อ่แมค่ดิวำ่ส ำคัญส ำหรับเด็ก 
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การรบัสง่เด็กไปโรงเรยีน 

เมือ่คณุสง่เด็กและเมือ่คณุไปรับเด็ก 
ใหค้ณุแจง้พนักงำนโรงเรยีนคนใดคนหนึง่ 
หำเวลำคยุกบัครแูละใหถ้ำมเมือ่มขีอ้สงสยั 
ในกรณีทีค่นอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ป้กครองจะไปรับเด็ก 
คณุจ ำเป็นตอ้งแจง้กบัพนักงำนของโรงเรยีน 

ขาดเรยีน / ลาเรยีน 

โรงเรยีนอนุบำลจะตอ้งไดรั้บแจง้เมือ่เด็กไมไ่ปโรงเรยีน 
เนือ่งจำกเด็กป่วยหรอืไปเทีย่ววันหยดุ 

วนัหยดุ 

เด็กทกุคนตอ้งมวีันหยดุในชว่งฤดรูอ้น 

เมือ่เด็กป่วย 

เด็กทีป่่วยควรอยูบ่ำ้น หำกเด็กป่วยในโรงเรยีนอนุบำล 
ทำงโรงเรยีนจะตดิตอ่ผูป้กครอง 
ดกูฎเกณฑเ์พิม่เตมิไดท้ีส่ถำบนัสำธำรณสขุ www.fhi.no 

เส ือ้ผา้และอปุกรณ์ 

เด็กและผูใ้หญอ่อกไปขำ้งนอกชว่งหนึง่ทกุวันและจ ำเป็นตอ้งมเีสือ้ผำ้ที่
เหมำะกบัทกุสภำพอำกำศ 
เด็กทกุคนไดช้ัน้เก็บเสือ้ผำ้ทีเ่ป็นของตัวเองทีอ่ยูใ่นหอ้งเก็บเสือ้ผำ้ 
ทีน่ีผู่ป้กครองตอ้งรักษำเก็บเป็นระเบยีบเอง 

ผูป้กครองตอ้งเตรยีมใหเ้ด็กมเีสือ้ผำ้เปลีย่นตำมฤดกูำล 
อำ้งถงึรำยกำรเสือ้ผำ้และอปุกรณ์ทีแ่นบมำ 

รองเทา้ใสใ่นบา้น 

ขอแนะน ำใหเ้ด็กสวมรองเทำ้ใสใ่นบำ้นหรอืรองเทำ้แตะเมือ่อยูข่ำ้งใน 
เสือ้ผำ้และรองเทำ้ทัง้หมดจะตอ้งปักชือ่เด็ก รวมถงึชดุกนัฝน 
รองเทำ้บทู ถงุมอื ชดุชัน้ใน และถงุเทำ้ 

  

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
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มือ้อาหาร 

อำหำรในโรงเรยีนอนุบำลตอ้งเป็นอำหำรทีม่ปีระโยชน ์
ควรมคีณุคำ่ทำงโภชนำกำรและมนี ้ำตำลนอ้ย 
แนะน ำใหห้ลกีเลีย่งน ้ำผลไมแ้ละขนมอบหวำนในอำหำรกลำงวันของเด็
กในวันธรรมดำ 
ในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรดแูลเป็นพเิศษเกีย่วกบัอำหำรและเครือ่งดืม่ข
องเด็ก พอ่แมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบ 

การฉลองวนัเกดิ 

มนัเป็นประเพณีทีว่ำ่ทำงโรงเรยีนอนุบำลมกีำรฉลองวันเกดิของเด็ก 
วธิกีำรกำรฉลองแตกตำ่งกนัระหวำ่งโรงเรยีนแตล่ะแหง่ 

โอกาสทีจ่ะใชล้า่มในโรงเรยีนอนบุาล 

โรงเรยีนอนุบำลสำมำรถสัง่ลำ่มผำ่นบรกิำรลำ่มของเทศบำล 
บำงครัง้จ ำเป็นตอ้งใชล้ำ่มในชว่งเวลำเริม่ตน้เพือ่ชว่ยในกำรเขำ้ใจระหว่
ำงคร ูเด็ก และผูป้กครอง ใหด้รูำยกำรค ำศัพทท์ีแ่นบมำ 
ซึง่เป็นค ำศัพทท์ีเ่ป็นประโยชน ์ส ำหรับใหเ้ด็กฝึกกอ่นเขำ้อนุบำล 
กำรฝึกค ำศัพทเ์หลำนีช้ว่ยในกำรเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของเด็กในชว่งเว
ลำเริม่ตน้ 

แผนการสอนของโรงเรยีน 

โรงเรยีนอนุบำลทกุแหง่มแีผนกำรสอนประจ ำปีของตนเองซึง่จะแจกให ้
กบัผูป้กครอง 
แผนกำรสอนกลำ่วถงึวธิกีำรอบรมทีจ่ะใหเ้ด็กไดรั้บควำมสงบสขุ 
ควำมดแูล ประสบกำรณ์ และกำรเรยีนรู ้
โรงเรยีนอนุบำลทกุแหง่มพีนักงำนทีม่กีำรศกึษำเพือ่ใหเ้รำมัน่ใจวำ่เด็กๆ 
จะไดรั้บกำรดแูลเป็นอยำ่งด ี

ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนอนบุาลในเทศบาบ Nes 

โรงเรยีนอนุบำลทกุแหง่มอีนิเทอรเ์น็ตและมเีว็บไซตข์องตนเอง 
ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนอนุบำลทัง้หมดใน Nes 
สำมำรถดไูดจ้ำกเว็บไซตข์องเทศบำล Nes 
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-
i-nes/ 

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
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แนะน าเส ือ้ผา้เปลีย่นส าหรบัเด็กอนบุาล 

• กำงเกงชัน้ใน หรอืบอดีส้ทู 2 ช ิน้ 
• กำงเกง 2 ตวั 

• เสือ้กนัหนำว 2 ตวั 
• ถงุเทำ้ 2 คู ่
• ผำ้ออ้มและครมีทำผวิ (ถำ้จ ำเป็น) 

เพิม่เตมิในฤดหูนาว 

• ถงุน่อง หรอืลองจอน 2 ตวั 

• ถงุมอืเสรมิ 1 คู ่
• ถงุเทำ้ขนแกะเสรมิ 1 คู ่
• หมวกกนัหนำวเสรมิ 1 ตวั 

เพิม่เตมิในฤดรูอ้น 

• กำงเกงขำสัน้ หรอืชดุ 

• เสือ้ยดื หรอืเสือ้แขนสัน้ 2 ตวั 

เสือ้ผา้ใสข่า้งนอกทีต่อ้งอยูใ่นช ัน้ 

• เสือ้ผำ้ขนแกะ 
• หมวกกนัหนำว 

• ถงุมอื 
• ถงุเทำ้ขนแกะ 
• ผำ้คลมุคอ 

เสือ้ผา้เพิม่เตมิทีต่อ้งอยูใ่นช ัน้ 

• ชดุกนัฝน 

• ชดุฤดหูนำว หรอืเสือ้แจ็คเกต็ทีเ่หมำะกบัฤดกูำล 
• รองเทำ้ทีเ่หมำะกบัฤดกูำล 
• รองเทำ้บทูทีก่นัน ้ำ 

ส าหรบัเด็กทีน่อนขา้งนอก 

• รถเข็นเด็กเล็ก (ไมใ่ชโ่รงเรยีนอนุบำลทกุแหง่) 

• ถงุนอนหนำ พรม หรอืผำ้หนัง (ฤดหูนำว) 
• ถงุนอนบำง หรอืพรม (ฤดรูอ้น) 
• สำยรัดรถเข็นส ำรอง 
• เสือ้ขนแกะ หรอืชดุนอนขนแกะ 
• หมวกบำง 
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• ถงุมอืบำง 
• จกุนมหลอก ตุก๊ตำกอดเลน่ ฯลฯ 

ค าศพัทท์ีเ่ป็นประโยชน ์ส าหรบัใหเ้ด็กฝึกกอ่นเขา้อนบุาล 

hei สวัสดคีะ่ 
ha det ลำกอ่น 
spise กนิขำ้ว 
sulten หวิ 
drikke ดืม่น ้ำ 
tørst หวิน ้ำ 
vann น ้ำดืม่ 
mat อำหำร 
tisse ฉ่ี 
bæsje อ ึ
gå på do ไปหอ้งน ้ำ 
skifte bleie เปลีย่นผำ้ออ้ม 
vaske hender ลำ้งมอื 
mamma แม ่
pappa พอ่ 
leke เลน่ 
leke inne เลน่ขำ้งใน 
leke ute เลน่ขำ้งนอก 
sove นอน 
gå ut ไปขำ้งนอก 
kle på seg ใสเ่สือ้ผำ้ 
kle av seg ถอดเสือ้ผำ้ 

 

Nes kommune 

Rådhusgata 2, 2150 Årnes 
Telefon: 66 10 40 00 
E- post: postmottak@nes-ak.kommune.no  
www.nes.kommune.no 

http://www.nes.kommune.no/
http://www.nes.kommune.no/

