
Slik vil vi ha det på WANG-Ung Stavanger 

1 Vi framsnakker og backer hverandre opp - alltid 

2 Vi lytter til hverandre med respekt og venter på å få ordet 

3 Vi prater til hverandre med respekt og bruker ikke nedsettende uttrykk 

4 Vi tar opp hånda når vi vil si noe 

5 Vi gir beskjed til voksne når vi ser at noen ikke har det bra 

6 Vi er alle ansvarlige for å inkludere alle i fellesskapet vårt 

7 Vi håndterer motgang og bruker det videre som motivasjon 

8 Vi hilser på hverandre  

9 Vi reiser oss og hilser på nye lærere som kommer inn i klasserommet 

10 Vi finner de bøkene vi trenger frem til neste friminutt og legger de klar på 
pulten med en gang vi kommer inn i klasserommet 

11 Vi kommer punktlig til timene 

12 Vi rydder etter oss i klasserommet - alltid 

13 Vi tar ikke opp PC’en før lærer har sagt at vi skal bruke den 

14 PC’en skal være fulladet når vi kommer på skolen og brukes kun til 
skolearbeid 

15 Vi bruker ikke PC i friminuttene eller før skolen – med mindre dette er 
avtalt med lærer 

16 Vi sjekker inn mobilen på mobilhotellet med en gang vi kommer inn i 
klasserommet. Lyden og vibrering skal være avskrudd. Mobilen hentes når 
dagen er slutt 

17 Vi vandrer rolig i gangene uten å forstyrre andre klasser 

18 Vi driver ikke med lekeslåssing 

19 Jeg har alltid med det jeg trenger av skolemateriell: Blyant, penn, passer, 
gradskive, visk, treningstøy etc. 

20 Vi spiser, henter vann og går på do i pauser, eller når lærer gir tillatelse 

21 Når vi har undervisning, tar vi av oss hodeplagg 

22 Wang-Ung elever holder seg på skolens område i friminuttene 

23 Vi nyter ikke snop, chips, brus, energidrikk o.l. på skolen. Tyggi er lov, men 
skal alltid kastes i bosset og ikke spyttes ut i skolegården. 

24 Vi går ikke i butikken i skoletiden 

25 Er jeg skadet, følger jeg gruppa mi og trener alternativt på samme plass 

26 Om jeg skal trene alternativt pga. konkurranser, så skal idrettsansvarlig ha 
beskjed om dette før trening 

 


