UNG

Inntaksreglement for WANG Ung Sandnes AS
Hjemmel: Lov 2003-07-04 nr. 84 § 3-1
Fastsatt av styret ved WANG Ung Sandnes AS den 15.01.2016, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr.
84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 25. juni 2010) § 3-1.

Kapittel 1. Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det
er ledig plass.

Kapittel 2. Inntakskomité
Idrettsleder innstiller søkere til skolens inntakskomité. Inntakskomiteen består av rektor, idrettsleder
og daglig leder. Skolens rektor er ansvarlig for inntaket.

Kapittel 3. Inntakskriterier
WANG Ung Sandnes har hele landet som inntaksområde og skal være åpen for alle som fyller
vilkårene for inntak i offentlig skole jf. friskolelova §3-1 første ledd. En elev som er tatt opp ved
WANG Ung Sandnes har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen (jf. §3-3).
Skolens tilbud er til for motiverte og aktive ungdom som har en ambisjon og drøm om å bli en
idrettsutøver på høyt nivå.
Alle søkere inviteres til en opptaksprøve bestående av generelle fysiske tester. Disse testene vil bli
offentliggjort på skolens hjemmeside senest 1. februar i samme år. Inntaket skal bestå av minimum
30% jenter samlet sett. Basert på den kjønnsmessige fordelingen og resultatet av testene vil søkere bli
prioritert.
Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:
1.
2.
3.
4.
5.

Medlemskap i idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund
Søsken til nåværende elever
Søsken av tidligere elever
Barn av ansatte
Loddtrekning
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Kapittel 4. Søknader etter skolestart
Innkomne søknader for inneværende skoleår som mottas etter 1. oktober vil ikke bli behandlet før etter
at første halvårsvurdering foreligger i januar. Innkomne søknader for inneværende skoleår som mottas
etter 1. april vil bli avslått.

Kapittel 5. Bekreftelse
Dersom søknaden aksepteres, og søkeren tas inn som elev ved skolen, bekrefter skolen søknaden pr.
brev så snart som mulig etter opptak. Bekreftelsen underskrives av minimum ett medlem av
inntakskomiteen. Søkeren bekrefter plassen ved å betale første avdrag skolepenger, kr 2 000, innen en
nærmere oppgitt frist, som oppgis i inntaksbekreftelsen. Søkeren får halvparten av beløpet tilbake
dersom han/hun skriftlig trekker seg før skolestart.
Ved oversøking, vil skolen rangere søkere på venteliste etter opptakskravene beskrevet over. Søkere
som ikke innfrir kravene, vil få avslag.

Kapittel 6. Klaging
Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak i forvaltningsloven, og søkere som ikke er fornøyd med
avgjørelsen kan klage skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen skal deretter behandle klagen. Klager
har rett til innsyn i all dokumentasjon. Departementet (delegert til Fylkesmannen) er klageinstans.
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