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Velkommen til WANG Ung Sandnes
Skolen ønsker alle elever, lærere og andre ansatte velkommen til et nytt skoleår!
Søknadene til årets skoleår har vært god. Vi er glade og stolte over at WANG Ung Sandnes
har fått godt fotfeste som et naturlig skolevalg for elever i Sandnes og omegn. Det er vårt håp
at alle vil, og at alle- elever, lærer og andre ansatte- i felleskap kan skape et godt miljø.
Gjensidig respekt, medansvar og fellesskap er viktig i trivselen ved skolen.
I FORMÅLSPARAGRAFEN, som du finner i § 1-1 i Friskolelova, står det bl.a. at skolen skal:
o
o
o
o
o

utvikle personlig talent og de mentale og fysiske egenskapene til elvene
utvikle elevenes respekt for menneskerettighetene, grunnleggende friheter og de prinsippene som
FN står for.
utvikle elvenes forståelse for kulturelle identiteter, språk og verdier og respekt for kulturer som er
ulike eller avviker fra hans eller hennes egen.
forberede elevene til å bli ansvarlige individer i et fritt samfunn hvor det er forståelse, fred,
toleranse, likestilling og vennskap mellom alle folkeslag uavhengig av hudfarge, religiøs forestilling,
politiske synspunkt eller legning.
fremme viktigheten av respekt for naturen og miljøet

Det skal legges vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer mellom lærere og
elever, og mellom skolen og hjemmet. Alle som er tilknyttet skolen har et ansvar for å forhindre at
elever kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord og eller handlinger.

Denne brosjyren er laget for å gjøre starten på skoleåret enklere, men i tillegg finner du også
informasjon som er aktuell for hele skoleåret 2018-2019.
Ta godt vare på denne brosjyren, den er et nyttig verktøy.
Vi ønsker at skoleåret 2018-2019 skal bli et viktig og meningsfylt år for alle!

Sandnes, august 2018

Steffen Uldal
daglig leder

Ordning med utlån av lærebøker for elever
Alle elever har rett til gratis læremidler i grunnskolen. Dette innebærer at skolen kjøper inn og
låner ut de nødvendige læremidler (lærebøker) i de ulike fag. Bøkene er skolens eiendom, og
elever som mister, ødelegger av annen grunn ikke leverer inn en eller flere av de lånte bøkene
ved skoleårets slutt, vil bli erstatningspliktige for dette tilsvarende bokens/bøkenes
innkjøpspris.
Elevene skal ha bokbind på bøkene for på den måten å bevare dem i best mulig stand!

IT
Alle elever ved WANG Ung Sandnes får utdelt egen PC ved skolestart. PC skal brukes i
skolearbeidet og ved tentamen og eksamen. Ved skade på PC i løpet av skoleåret kan
egenandel bli fakturert.

Orden i klasserom og på skolen generelt
Mat
Det er tillatt å spise i klasserommet i friminuttene og i timene etter nærmere avtale med den
enkelte faglærer, men matrester og annet avfall kastes i søppelkassen!
Søppel
Alt søppel skal kastes i en av de mange søppelkassene som er satt opp rundt om på skolen.
Snus og røyk
Det er totalforbud mot snus og røyk i skoletiden!
Pulter
Pulter er ment å være et skriveunderlag og skal bistå eleven i skoledagen. Pulten er ikke et
stykke papir som det skal skrives på. Hærverk av pulter medfører erstatningsansvar (jfr.
skolens reglement).
Mobiltelefoner
Det er ikke lov å ha på mobiltelefoner i skoletiden. Elever som har mobiltelefon skal slå den av
ved skoledagens start. Telefoner som blir brukt i timen eller som ringer vil bli inndratt av
faglærer. Telefonen kan da hentes på slutten av dagen hos rektor, og det kan få konsekvenser
for ordenskarakter. Mobiltelefoner er strengt forbudt i garderoben. Bruk av mobiltelefonen i
garderoben vil føre til anmerkning, samt telefonsamtale hjem.

Bilder/Filming
Det er ikke lov å ta bilder av eller filme ansatte og/eller elever på skolen uten godkjenning fra
den/de det skulle gjelde. En slik godkjenning må hentes inn hver gang. Godkjenning må også
hentes inn ved eventuell plan om publisering av slikt materiale (nettside eller videresending til
andre personer).
Punktlighet
Det er viktig at elevene er på plass når timen skal begynne. Elevene må planlegge reisetid og
reisemåte til skolen. Dersom eleven ikke overholder disse tidsbestemmelsene, vil dette
medføre ordensanmerkning.
Verdisaker
For å unngå at verdisaker fra skolevesker og bagger blir borte her ved skolen, er det viktig at
elevene til enhver tid tar ansvar for sine eiendeler.

PP- tjenesten
Det er organisert en egen PP-tjeneste for grunnskolene.
Elevene kan ta kontakt med PP-tjenesten dersom de har problemer med:
skole
fritid
familie/hjem
seg selv
Henvendelse til PP-tjenesten skjer gjennom rådgiver eller kontaktlærer, men eleven kan også
ta kontakt på egen hånd. Fagpersonalet i PPT har taushetsplikt, og tiltak blir laget i samarbeid
med eleven. Alle tjenester er gratis.

Skolehelsetjenesten
Helsesøster har et nært samarbeid med lege og psykolog.
Helsetjenesten jobber for å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og
miljømessige forhold og for å forebygge sykdommer og skader.
De kan gi råd, og veiledning om:
•
•
•
•
•
•

Prevensjon
Snus- og røykeslutt
Rus og doping
Trening og kosthold
Muskel og skjelettplager
Psykisk helse, stress, personlige problemer eller bekymringer

Helsetjenesten følger nasjonale retningslinjer og opplegg rettet mot de ulike årstrinn. Blant
annet målinger av høyde og vekt, vaksinasjon og seksualundervisning.
Åshild Kjølvik Haglund er helsesøster hos oss. Elevene kan selv oppsøke helsesøster, sende
mail, eller ringe. Avtaler med helsesøster fører ikke til fravær. Alt som tas opp og diskuteres
hos helsesøster er konfidensielt og bundet av taushetsplikten.
Kontaktinfo til helsesøster er:
Åshild Kjølvik Haglund
Ashild.haglund@sandnes.kommune.no

Tlf: 91570176

Elevrådet
Elevrådet er elevenes talerør på skolen, dvs at elevene kan/skal uttale seg om alle saker som
omhandler elevene på skolen. Hver klasse velger en tillitsvalgt samt en vararepresentant som
er klassens representant i elevrådet. Av disse velges så en elevrådsleder. Elevrådet er
representert i skolens styre gjennom elevrådsleder.
Elevens rettigheter og plikter (Forvaltningsloven)
Jeg har plikt til å
• ta imot veiledning og informasjon fra læreren underveis i opplæringen
•

delta aktivt i opplæringen og ta ansvar for egen læring

•

følge opplæringen i alle fag

•

møte opp til opplæringen

•

følge skolens reglement

•

vise ansvar, ha orden og være punktlig og pålitelig

•

opptre realt og høflig

•

gi beskjed/melding eller søke permisjon dersom jeg er eller blir borte fra opplæringen

•

levere oppgaver og ellers delta i opplæringen slik at læreren får et grunnlag for å
vurdere meg

•

gi opplysning om eller dokumentere alt fravær som ikke skal registreres

•

framsette alle klager skriftlig

•

levere inn gammel dokumentasjon dersom en karakter blir endret ved klagebehandling

•

dokumentere alt fravær i meldingsbok/lapp

Jeg har rett til å
• få informasjon og veiledning fra læreren/instruktøren underveis i opplæringen i forhold til
faglige mål og overordnede mål for opplæringen
•

få en elev/-vurderingssamtale minst to ganger i året

•

delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen

•

bli vurdert med karakter for mine faglige prestasjoner

•

få utsatt eksamen dersom jeg har gyldig dokumentasjon for fravær under eksamen

•

får ny eller særskilt prøve dersom jeg har en ikke bestått standpunkt- eller
eksamenskarakter

•

blir vurdert med karakter i orden og i atferd

•

bli skriftlig varslet ved fare for
- ikke grunnlag for standpunktkarakter
- nedsatt ordens- og oppførselskarakter

•

få varsel så tidlig at det er mulig å rette på forholdet

•

få dokumentasjon for all gjennomført opplæring

•

få vitnemål etter tre års gjennomført opplæring

•

få trukket fra inntil ti dagers dokumentert fravær etter gitte lovmessige retningslinjer

•

få ført årsakene til fraværet på min dokumentasjon

•

få skriftlig begrunnelse for en standpunktkarakter og muntlig og praktisk
eksamenskarakter dersom jeg dersom jeg ber om det

•

se vurderingskriteriene for avholdte eksamener

•

klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, ordenskarakter og
oppførselskarakter

•

få skriftlig vedtak, med begrunnelse, for bortvisning fra eksamen

•

klage på alle enkeltvedtak etter forvaltningsloven

•

bli behandlet realt, høflig og rettferdig

Karakterer/vurdering
Regler om karakterer finner vi i Kap 3 i forskrift til friskoleloven.
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060714-0932.html
Halvårsvurdering
Skoleåret deles i to terminer. Midtveis i skoleåret får elevene en halvårsvurdering med og uten
karakter og til sommeren ved endt opplæring i faget får eleven en standpunktkarakter.
Halvårsvurderingen er en underveisvurdering av eleven og skal være et læringsredskap.
Eleven skal få tilbakemelding på kompetansenivået samt får klarhet i forbedringspotensialet
sitt.
Dersom faget ikke er avsluttende ved skoleslutt til sommeren vil eleven få halvårsvurdering på
dette tidspunkt også.
Standpunktkarakter
Standpunktkarakteren også kalt sluttvurdering skal reflektere kompetansen til eleven ved
slutten av opplæringen noe som innebærer at man ikke skal bruke en
gjennomsnittsbetraktning i karakterfastsettelsen. Men den kompetansen eleven har vist
underveis i opplæringa er allikevel en del av grunnlaget for vurderingen når
standpunktkarakteren i fag skal fastsettes. Det skal brukes et spekter av vurderingsformer i
løpet av opplæringen for å fastsette standpunktkarakteren.
Orden og atferd
Det skal i tillegg til dette settes karakterer i orden og atferd. Her benyttes skalaen god, nokså
god og lite god. Det skal settes karakterer for både orden og atferd. Det skal forekomme klare
avvik fra vanlig orden og atferd for å få Nokså god karakter. Det skal forekomme
ekstraordinære avvik for å få karakteren lite god orden/atferd. Det er skolens reglement som er
utgangspunkt for karakterfastsettelse av orden og atferdskarakterer.
Brudd på skolens reglement kan føre til nedsatt karakter. Også enkeltepisoder kan få
betydning for karakteren.
Prøver og prøveplan
Skolen lager prøveplan som informerer eleven om prøver i alle fag. Eleven plikter å forberede
seg og planlegge i henhold til den oppsatte planen.
Fravær
Det er elevens plikt å dokumentere alt fravær.

Klage på vurdering
Klage på standpunkt:
Elever har rett til å klage på alle karakterer som skal påføres avgangsvitnemålet og eventuelt
hvis karakter ikke blir gitt. Dette vil si at karakter gitt ved skriftlig og muntlig eksamensprøve og
standpunktkarakterer kan påklages. Dette gjelder også karakterer i orden og i atferd.
Klagefristen er 10 dager og begynner å løpe fra det tidspunkt eleven, eventuelt foresatte, er
gjort kjent med den eller burde ha gjort seg kjent med den. Klagen må fremstilles skriftlig til
skolen. Skolen vil utarbeide et tilsvar på klagen for deretter å sende klagen videre til Rogaland
fylkeskommune som endelig klageinstans.

Forskrift om reglement for orden og atferd ved WANG Ung Sandnes AS
Hjemmel: Lov 2003-07-04-84 (Friskolelova) § 3-9
Fastsatt av styret ved WANG AS 8.5.18 med hjemmel i Friskoleloven § 3-9.
Sendt på høring: 26.4.18
Kapittel 1. Formål
§1-1 Reglementet skal bidra til å oppfylle WANG sin målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget
av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.
Kapittel 2. Anvendelsesområdet
§2-1 Forskriften gjelder for elever som etter søknad er tatt inn ved skolen. Forskriften gjelder i
skoletid og ellers når elevene oppholder seg på skolens område, eller i forbindelse med
aktiviteter i skolens regi.
§2-2 Forskriften kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for eleven,
forutsatt at elevens oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.
§2-3 For presiseringer og tolkninger av denne forskriften henviser vi til Veiledning til orden- og
atferdsreglement
Kapittel 3. Vurdering av elevens orden og atferd
§ 3-1 Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med
ordensreglementet til WANG. Elevenes orden og atferd kan ikke vurderes ut fra andre
vurderingsgrunnlag enn dette.
Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringen, elevens
arbeidsvaner og hvordan arbeidsinnsatsen til eleven er. Grunnlaget for vurdering i atferd er
knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i forbindelse
med opplæringen ved skolen. Det innebærer blant annet at eleven viser hensyn og respekt for
andre.
Russetiden er ikke unntatt dette reglement og det presiseres at terrordager og andre tiltak med
formål å rakke ned på skolens elever ikke er tillatt
Karakterene i orden og atferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller
flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt
grovt brudd på reglementet.
Vurderingen av orden og atferd skal holdes adskilt fra vurderingen av eleven sin kompetanse i
fag. (§3-5 forskrift til friskoleloven)
§3-2 I orden og i atferd skal disse karakterene brukes (§3-6 forskrift til friskoleloven):
• God (G): vanlig god orden og vanlig god atferd
• Nokså god (Ng): klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd
• Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd

Kapittel 4. Regler for orden
Elever ved WANG skal;
§4-1 Møte presist
§4-2 Møte forberedt til opplæringen
§4-3 Ha med nødvendig utsyr til opplæringen
§4-4 Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
§4-5 Holde orden, herunder dokumentere fravær skriftlig
Kapittel 5. Regler for atferd (oppførsel)
Elever ved WANG skal vise alminnelig god oppførsel, herunder
§5-1 Være til stede i opplæringen.
§5-2 Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett
kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m
§5-3 Bidra til et godt læringsmiljø ved å holde ro i timene og bidra til å skape trygge omgivelser hvor
alle elever kan utfolde seg.
§5-4 Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
§5-5 Følge skolens regler for melding av fravær.
§5-6 Eleven har plikt til å behandle skolens bygninger og utstyr, herunder IT-utstyr, og inventar på
forsiktig måte.
§5-7 Vise nettvett i og i tilknytning til skoletiden.
§5-8 Følge faglærers instrukser for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr, herunder mobiltelefon,
skole-pc og annet digitalt utstyr
Atferd som ikke aksepteres på WANG
• Å mobbe
• Å utøve eller true med fysisk vold
• Å fuske eller forsøke å fuske samt plagiat
• Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
• Å bruke tobakk, snus og alle former for e-sigaretter
• Å oppbevare, ha med og/eller benytte farlige gjenstander
• Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Kapittel 6. Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd
WANG vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd;
• Anmerkning
• Skriftlig advarsel til elev
• Skriftlig melding til foreldre/foresatt
• Inndragning av gjenstander
• Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp i skader som eleven er
ansvarlig for
• Pålegg om å møte til undervisning utover timeplanfestede timer
• Bortvisning fra undervisning for enkelttimer
• Bortvisning resten av dagen (§3-10 i friskoleloven)
• Bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen.(§3-10 i friskoleloven)

•
•
•

Inntil 5 dager bortvisning kan forekomme ved gjentatt brudd eller spesielt grove overtredelser av
dette reglement
Etter vedtak fra elevens hjemfylke, kan bortvisning resten av skoleåret forekomme dersom en
elev vedvarende viser dårlig oppførsel, som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på
skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine.
Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

Dobbel straff, fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte
sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.
Kapittel 7. Anmeldelse av straffbare forhold
§7-3 Straffbare handlinger vil bli anmeldt til politiet.
Kapittel 8. Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte
bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.
Kapittel 9. Saksbehandling ved bruk av sanksjoner
Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:
• Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
• Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
• Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis
• skriftlig).
• Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre
reaksjoner eller hjelpetiltak.
• I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.
Sanksjonene i § 6 nr. 8-11 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge Saksbehandlingsreglene for
enkeltvedtak i forvaltningsloven.

SKOLERUTEN 2018-2019

Timeplan for 8. og 9.trinn.

Handlingsplan mot mobbing
Med mobbing menes gjentatte negative handlinger av psykisk og/eller fysisk art rettet mot et offer, og
utført av enkeltpersoner eller grupper.
MÅL: Alle elever skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing.
Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og
godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som
er avgjørende. Dette er beskrevet i kapittel 9A i opplæringsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11

Les også mer her:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3.-enindividuell-rett-til-et-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Handlingsplan:

1) Forebyggende miljøarbeid
- Eget opplegg for alle elever ved skolestart
- Regelmessige fellesaktiviteter gjennom skoleåret (treningsleire m.m.)
- Elevsamtaler
- Elevråd
2) Avdekking
- Samtale elev – lærer, elev – rådgiver
- Ordinære elevsamtaler minimum to ganger pr. år
- Registrering av ev. mobbeadferd i klasserom og i pauser
- Samtale med foresatte
3) Problemløsning (den konkrete sak vil være avgjørende for tilnærmingsmåten)
- Melding gis til klassestyrer om mulig mobbing
- Klassestyrer vurderer situasjonen og snakker med eleven
- Klasselærerråd gjennomføres
- Klassestyrer eller rådgiver har samtale med mobberne hver for seg
- Klassestyrer eller rådgiver har samtale med mobberne samlet
- Klassestyrer eller rådgiver har oppfølgingssamtaler med hver av partene
- Avslutningsvis samles partene for en felles samtale
4) Oppfølging
- Øke bevisstheten og kunnskapen om mobbing
- Få lærere og elever til aktivt å engasjere seg i arbeidet mot mobbing
- Gi støtte til og effektiv beskyttelse av mobbeofferet
- Informere om skolens holdninger til mobbing og samarbeide med
foresatte om tiltakene

Bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale datasystemer og nettverk
Hva er lov:
*
Å laste ned produkter til privat bruk (musikk, fil og lignende) hvor rettighetshaveren gir
sin tillatelse direkte eller som er lisensiert av en vederlagsorganisasjon.
*
Å bryte kopi kopisperren på en kjøpt cd for å kunne overføre musikken til egen mp3spiller
*
Ta en sikkerhetskopi av et kjøpt produkt
*
Å kopiere et kjøpt produkt uten kopibeskyttelse over i et annet medium til privat bruk
*
Å legge ut egne produkter på internett
*
Hva er ikke lov:
*
å kopiere produkter til annet en privat bruk
*
Å distribuere programvare eller tilby tjenester for å omgå kopibeskyttelse
*
Å legge ut / laste opp andres produkter til et nettsted uten tillatelse fra rettighetshaver
eller vederlagsorganisasjon
*
Å laste ned andres produkter fra ulovlige kilder, som fildelingsnettverk og uautoriserte
nettsteder
*
Å dele andres produkter via fildelingsnettverk
*
Å kopiere ulovlig nedlastede produkter
*
Å overføre ulovlig nedlastede produkter til annet medium
*
Å bryte kopibeskyttelsen – med mindre man skal overføre fra kopibeskyttet cd til mp3

Uautorisert kopiering, tilgjengeliggjøring til allmennheten og visse andre typer bruk av
opphavsrettslig beskyttet materiale er ulovlig og kan påføre elev og WANG Ungstrafferettslig
og erstatningsrettslig ansvar.

Utfyllingsskjema (Skjema må fylles ut og returneres skolen)
Elevens navn:_____________________________________________________________
Fødsels -og personnummer:_________________________________________________
Følgende er ansvarlig for betaling av skolepenger:
Mor: _____ Far : _____

Annet:___________________________

Betalers navn:__________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________
Postnummer og sted:_______________

__________________________________

E-post:___________________________ Mobil:_______________________________
Det gis 50% rabatt for søsken nr. 2 osv. som er elever på WANG samme skoleår.
Vennligst oppgi navn på søsken:________________________________________
Jeg/vi gir tillatelse til at eleven kan bli transportert i skolens regi
Jeg/vi har lest informasjonen og satt meg/oss inn i skolens reglement
Skolen kan publisere bilder/video av min sønn/datter på skolens hjemmeside/Facebook
Min sønn/datter kan bade på skoleturer, forutsatt har skolen har voksne tilstede med grunnleggende svømme – og
livredningsopplæring.
Min sønn/datter kan delta på sykkeltur i skolens regi.
Vi forplikter oss til å påse at foreskrevne skolepenger betales i rett tid. Skolen anser manglende betaling som en alvorlig
forsømmelse, og skolen vil i alvorlige tilfeller sende kravet til rettslig inkasso.

_______
Dato

_______________________________________
Betalers Underskrift

___________________________
Elevens Underskrift

Navn på foresatt/foresatte: __________________________________________________
_______
Dato

_______________
Klasse

___________________________
Elevens

