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Базова школа  

Діти розпочинають навчання в школі в тому році, коли 
їм виповнюється шість років. Базова школа в Норвегії є 
десятирічною і обов’язковою. Це означає, що всі діти в Норвегії 
повинні ходити до школи упродовж десяти років. Державна 
базова школа – безкоштовна. У базовій школі учні мають такі 
предмети, як норвезька мова, математика, природознавство, 
англійська мова, фізичне виховання, музика, релігія та етика. 

 Учні, чия рідна мова не є норвезькою, мають право на посилене 
вивчення норвезької мови, коли вони навчаються в початковій 
та молодшій середній школі. Право діє до тих пір, поки учні не 
вивчать норвезьку мову настільки добре, що зможуть брати 
участь у звичайному навчанні. 

Усі початкові школи мають позашкільну програму продовженого 
дня (SFO). В Осло вона називається Активна школа (AKS). 
Наймолодшим дітям з 1-го по 4-ий клас пропонується по кілька 
годин щодня як до, так і після звичайних навчальних годин. На 
заняттях продовженого дня діти займаються різними видами 
діяльності, їдять, а деякі виконують домашні завдання. Батьки 
повинні оплачувати заняття продовженого дня, але з осені 
2023 року Активна школа буде безкоштовною в Осло з 1-го по 
4-й клас, а по всій країні всі першокласники матимуть 12 годин 
безкоштовних занять продовженого дня.

Від 1-го до 7-го класу – це початкова школа, а від 8-го до 10-
го класу – молодша середня школа. Учні отримують оцінки 
в середній школі. Оцінки йдуть від 1 до 6, де 6 є найкращою 
оцінкою.

Співпраця між батьками та школою 
Співпраця з батьками є важливою частиною відповідальності 
школи, і в законі зазначено, що школа та батьки повинні 
співпрацювати. Школа повинна інформувати батьків про 
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навчання, яке проводиться за допомогою індивідуальних розмов 
між учителем, батьками і дітьми, а також на класних зборах, куди 
запрошуються всі батьки. Коли батьки займаються шкільним 
навчанням своїх дітей, діти більше вчаться і стають більш 
мотивованими до шкільних занять. Від кожного класу також 
вибирається контактна особа до батьківського комітету. Контактна 
особа повинна бути сполучною ланкою між батьками і класним 
керівником, і, наприклад, складати план батьківських зборів, 
проявляти ініціативу для проведення соціальних заходів для 
батьків і дітей.

Старша середня школа     
Всі молоді люди, які закінчили початкову і молодшу середню 
школу, мають право на повну середню освіту. Старша середня 
школа не є обов’язковою, але 98 відсотків усіх 16-річних дітей 
починають старшу середню школу в тому ж році, коли вони 
закінчують базову школу. Старша середня школа в Норвегії – 
трирічна, а саме період навчання, передбачений навчальним 
планом, а саме навчання там безкоштовне.

Учні можуть вибирати між підготовчою програмою та професійно-
технічною підготовкою. Після підготовчої програми учні можуть 
претендувати на місце в університетах або вищих школах. Після 
професійно-технічного навчання учні можуть обрати практичну 
професію (наприклад, стати автомеханіком, столяром, перукарем 
або кухарем)
 
Навчання для дорослих     
Кожен дорослий має право на отримання неповної середньої 
освіти, якщо вони її ще не мають. Якщо вам виповниться 25 років 
або ви не закінчили старшу середню школу, вам можуть 
запропонувати безкоштовну повну середню освіту. Пропозиція 
отримання неповної та повної середньої освіти для дорослих 
стосується як норвежців, так і вихідців із мовних меншин. 
Норвезькі комуни пропонують також вивчення норвезької мови 
для дорослих іммігрантів.   
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Шкільна служба охорони здовов’я   
Шкільна служба охорони здоров’я є безкоштовною послугою для 
всіх учнів початкових шкіл, молодших середніх шкіл та старших 
середніх шкіл. Тут можна отримати допомогу медсестри, а іноді 
ще й лікаря, фізіотерапевта і психолога. Шкільна служба охорони 
здоров’я стежить за тим, щоб діти отримували вакцини, пропонує 
медичне обстеження всіх першокласників та розмову з питань 
здоров’я для всіх дітей, які переходять у 8-ий клас. Медсестра 
контактує з дітьми та батьками, і з нею можна зв’язатися, якщо 
дитині або батькам потрібна порада. Тут ви знайдете більше 
інформації на тему Шкільної служби охорони здоров’я;  https://www.
helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/

Служба захисту прав дітей  
Служба у справах дітей – це державна установа, яка повинна дбати 
про добро дітей і молоді. Саме батьки несуть відповідальність за 
забезпечення догляду за своїми дітьми, але якщо є періоди, коли 
вони не можуть цього зробити, Служба захисту прав дітей може 
допомогти порадою та підтримкою.

Якщо ви занепокоєні ситуацією дитини, ви можете звернутися у 
Службу захисту прав дітей і отримати консультацію, як вам діяти. 
Це може стосуватися вашої власної дитини, або іншої дитини, яку 
ви знаєте. Занепокоєння може полягати в тому, що дитина боїться 
і сумує, і не хоче розмовляти або бути з іншими, можливо, дитина 
мала хворобливі переживання від війни і втечі та бореться з цим. 
Також це можуть бути батьки, які не в змозі добре піклуватися про 
дитину, не забирають її з дитячого садка, у дитини не вистачає 
теплого одягу і вона багато часу проводить наодинці, або може 
також йтися про дітей, яких б’ють.

Служба захисту прав дітей завжди повинна брати під увагу те, що 
найкраще для дитини. Дітям бажано залишатися вдома, якщо це 
можливо, а Служба захисту прав дітей може допомогти, щоб всім 
було добре жити у сім’ї. Допомога і підтримка можуть надаватися, 
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наприклад, порадою і керівництвом, допомогою по догляду у 
вихідні дні, участю у батьківських групах, контактною особою 
для дитини або фінансовою підтримкою для участі у активному 
дозвіллі. 

Якщо допомога, надана вдома, не працює, Служба захисту прав 
дітей відповідає за знайдення інших рішень. Тоді може виникнути 
необхідність знайти інше місце, де дитина зможе прожити на 
короткий або тривалий період.

Всі діти мають право на життя, вільне від насильства і жорстокого 
поводження. Батьки не мають права застосовувати насильство 
до дітей, і можуть бути покарані, якщо це станеться. Закон про 
дітей говорить, що заборонено бити, шльопати, погрожувати 
або завдавати шкоди фізичному здоров’ю дітей. Деякі батьки 
вважають, що б’ють або лякають, щоб навчити свою дитину вести 
себе добре. Це ненормально. Незалежно від того, що зробила 
дитина, в Норвегії заборонено бити дітей.

Якщо ви хочете зв’язатися зі Службою захисту прав дітей, ви 
можете зателефонувати у Службу по місцю проживання. Існує 
черговий телефон довіри під назвою Barnevernvakten. Тут ви 
можете знайти назву вашої комуни та знайти номер телефону 
Служби захисту прав дітей. https://www.barnevernvakten.no/ 

Місця для пошуку інформації
Норвезька система освіти;  
https://utdanning.no/utdanningssystemet/#/

Послуги Шкільної служби охорони здоров’я;   
https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/

Номери телефонів Служби захисту прав дітей   
https://www.barnevernvakten.no/ 
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