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REISEN DIN BEGYNNE
Hvor starter den motiverte og idrettsinteresserte eleven reisen mot sine
drømmer? WANG Ung er et første skritt på veien, hvor de unge elevenes
motivasjon for idrett og trening får en retning, på et nivå som passer
elevenes alder og forutsetninger.

VENNSKAP OG TRIVSEL
SKAPER DET BESTE
TRENINGSMILJØET
På WANG Ung handler trening og

ivaretakelse av den enkelte elev utgjør

Vårt mål er at elevene skal få de rette

aktivitet først og fremst om å ha det

det viktigste grunnlaget for læring og

utfordringene og den riktige treningen

gøy. Mye aktivitet og trening gjennom

utvikling.

i et sunt og godt utviklingsmiljø,

ungdomsskolen kan skape et fantastisk

samtidig som de får gjennomført

grunnlag for å tåle de nødvendige

Våre ansatte har solid erfaring og

skolegangen sin på beste måte.

treningsmengdene som skal til

kompetanse, hvilket er avgjørende for

På WANG Ung er det elevene som står

for senere prestasjoner på høyere

å kunne skape det beste lærings- og

i sentrum, og vår jobb er å legge

nivåer innen idretten. Den første

utviklingsmiljøet for elevene. Lærere

til rette for at de skal lykkes med å

WANG-skolen ble etablert i 1907, og

og trenere samarbeider tett, og jobber

nå sine drømmer og mål.

helt siden den gang har vi lagt stor

i tillegg tett med klubber og forbund

vekt på trivsel, resultater og miljø. På

for å kvalitetssikre oppfølgingen av

WANG Ung sørger vi for inspirerende

den enkelte elev.

og trygge omgivelser, der samvær og
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NNER PÅ WANG UNG
EN OPPLEVELSE
FOR IDRETTSGLAD UNGDOM
WANG Ung Stavanger skaper gode opplevelser for
idrettsinteresserte ungdommer i Stavanger og nærområdene.
Vi legger stor vekt på allsidighet i treningen, både fordi det er
skadeforebyggende og ikke minst for å skape motivasjon og
treningsglede. Vår erfaring er at ett av de viktigste grepene for å
hindre frafall, er å skape en livslang kjærlighet til idretten.
Gjennom varierte treningsaktiviteter gjennomfører elevene
basistrening som gjør at de blir sterkere og tåler mer trening.
Vårt engasjerte trenerteam har spesialkompetanse på denne
typen trening for elever i denne aldersgruppen.
Elevene trener sammen med elever fra ulike idrettsmiljøer,
hvilket gjør at de kan lære mye av hverandre på tvers av idretter.
Ved WANG Ung Stavanger er vi opptatt av å sikre at denne positive

Tor Einar Refsnes

påvirkningen finner sted, slik at alle jobber for å gjøre hverandre

Idrettsansvarlig

bedre – både på skole og trening.
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FOKUSOMRÅDER:
WANG UNG
WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes
til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet
og hurtige endringer.

1. ELEVENE BLIR SETT OG FÅR EN UNIK
OG TETT OPPFØLGING
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid
•
•
•

forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
er kjent med kvaliteten på eget arbeid og prestasjoner
vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

2. ELEVENE HAR ET TRYGT OG INSPIRERENDE MILJØ
Lærerne og trenerne sørger for at elevene
- tør å prøve og gjøre feil
- betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre
- ytrer seg, lytter og samarbeider

3. ELEVENE LÆRER Å MESTRE
UTFORDRINGER OG LØSE OPPGAVER
Lærerne og trenerne sørger for at elevene
- er aktive deltagere i egen lærings- og utviklingsprosess
- anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder
- utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

4.ELEVENE UTVIKLER HØY KOMPETANSE
I LESING, REGNING, MATEMATIKK, NORSK OG IDRETT
Lærerne og trenerne sørger for at elevene
- blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes
- får tilpasset og variert opplæring og trening
- lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter
For mer informasjon om WANG Ung se: www.wang.no
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VELKOMMEN
TIL WANG UNG
I 2015 startet WANG den første

oppriktig ønske om at elevene skal

rett og slett det gode mennesket.

idrettsungdomsskolen i Tønsberg,

lykkes. Vår jobb er derfor å skape et

Hos WANG Ung står det faglige i

Høsten 2017 åpnet WANG Ung

utviklende og trygt skolemiljø som

sentrum. Vi følger Kunnskapsløftet og

Stavanger og vi er nå flyttet inn i helt

bidrar til at du som elev utvikler deg

tilbyr i tillegg til mer trening, en time

nytt skolebygg med supre fasiliteter

både på skolen og på idrettsarenaen.

ekstra i uken med matematikk på

og kort vei til alle idrettsanleggene på

Hos oss blir du en del av et godt

hvert årstrinn.

Tjensvoll,

læringsmiljø, og gjennom tett
oppfølging, kompetente og

På WANG Ung Stavanger er vi godt i

Som våre toppidrettsgymnas holder

engasjerte lærere og faste

gang med å bygge opp en kultur med

WANG Ung et høyt faglig nivå for

rammer skal vi skape trivsel.

motiverte lærere og trenere som er

engasjerte og resultatorienterte

stolte av jobben sin, og som motiveres

ungdomsskoleelever med en

Når WANG snakker med aktuelle

av klare forventninger. Vi gleder oss

lidenskap for idrett.

lærer- og trenerkandidater, ser vi etter

til å spre WANG-kulturen til enda

det positive elevsynet, den faglige

flere elever og foresatte.

Vi som jobber på WANG Ung har et

tryggheten og «spilleforståelsen» –

Tor Einar Refsnes

Leif Harald Flikkeid

Idrettsansvarlig

Rektor

5

WANGungStavanger21/22tilTrykk.indd 5

22/10/2020 10:51

KLUBB: Stavanger Turnforening
STOLT OVER: Jeg er stolt over at jeg hele tiden merker
fremgang og at jeg får til nye øvelser både på trening og
hjemme.

IDRETT: Turn
HVORFOR VALGTE DU
WANG UNG STAVANGER:
Jeg er veldig glad i å være aktiv, og liker derfor
å trene. Jeg syns det er en fin mulighet å både
få gå på skole og få trene mye.

HVA SYNS DU OM
WANG UNG STAVANGER SÅ LANGT:
Jeg syns WANG er en veldig fin skole. Alle trenerne
og lærerne er flinke og snille. Jeg får god hjelp
og forklaring hvis jeg har spørsmål. Jeg har fått
mange nye venner og jeg synes klassemiljøet er veldig
bra. Jeg stortrives på skolen og kan ikke tenke meg å gå
på en annen skole enn WANG.

CAJA
NORDÅS
MAGELSSEN

KLUBB:
Oxy Gym

STOLT OVER:
Jeg er veldig fornøyd med at jeg har forbedret
ferdighetene og prestasjonene mine i idretten etter
at jeg begynte på WANG Ung Stavanger.

IDRETT:
Jiu Jitsu

HVORFOR VALGTE DU
WANG UNG STAVANGER:
Jeg har alltid likt trening, så for meg er det perfekt å gå på
WANG. Jeg trodde skolen skulle være strengere, men her
er alle greie, både trenere, lærere og alle i klassen min.

HVA SYNS DU OM
WANG UNG STAVANGER SÅ LANGT:
Det er varierte treningstimer med god tilrettelegging
av skole og idrett. Jeg har fått mange nye venner i
tillegg til vennene jeg hadde fra før. Jeg er veldig
glad for at jeg begynte på WANG Ung Stavanger.
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KLUBB:
Stavanger turnforening

STOLT OVER:
At jeg tok seieren i frittstående i forrige Norgesfinale i turn.

IDRETT:
Turn

HVORDAN ER ERFARINGENE TIL
NÅ VED WANG UNG?
De har vært kjempebra! Jeg trives veldig godt med
skolemiljøet og undervisningen. Treningsopplegget har
også fungert veldig bra.

CHRISTIAN
MARTINEZ
STENBAKKEN

HVORDAN ER WANG UNG I
FORHOLD TIL FORVENTNINGENE?
Jeg synes det er enda bedre enn jeg hadde hørt.
Undervisningen og lærerne er gode og det er
også treningene våre.

KLUBB:
Skjalg friidrett

STOLT OVER:
Stolt over å ha forbedret mine personlige
rekorder det siste året.

IDRETT:
Friidrett

HVORDAN ER ERFARINGENE TIL
NÅ VED WANG UNG?
Erfaringene så langt er veldig bra. Det er kjempekjekt å gå
på WANG Ung Klassemiljøet er bra, og jeg føler at alle har
noen å være med i friminuttene. Trenerne er veldig flinke
og lærerne bryr seg om oss.

SARAH
AL-SAIDDI

HVORDAN ER WANG UNG I
FORHOLD TIL FORVENTNINGENE?
Mye kjekkere enn forventet. Jeg føler virkelig at lærerne
bryr seg om oss og ønsker at vi skal ha det bra og gjøre
det bra. Det er konge;-)
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LÆRERNE PÅ WANG UNG:

KRISTINE WIIG SKARLUND
Kristine er tidligere toppspiller i sandvolleyball og har en lang
merittliste etter en fin karriere. Etter endt satsing tok hun
lærerutdannelse på Høgskolen i Stavanger og trenerutdanning
på Høyskolen i Telemark. Hun var lærer på Toppvolley på Sand
og en kjapp tur innom Madlamark barneskole før hun tok fatt på
WANG Ung. Kristine er nå vår idrettskoordinator ved skolen,

En av lærernes fremste
oppgaver er å se den enkelte
elev og sikre at alle elever

hvor hun med sin kompetanse har masse å lære våre håpefulle,
både på trening og i klasserommet. Kristine trives godt på
WANG med kjekke elever og kollegaer.

opplever WANG som et trygt
og inspirerende sted
å være.

CAMILLA KLOVNING
Camilla er hovedansvarlig for norskfaget på WANG Ung.
Hvilket hun gjør med stor faglig tyngde og integritet.
Hun har selv vært på høvelig nivå i både golf og håndball før
akademia tok over og hun utdannet seg til journalist.
Hun jobbet i Aftenbladet fra 2005 – 2015.
Etter ti år i journalistyrke tok hun PPU og nordisk og fikk jobb
på WANG Ung. Hun har altså vært med oss fra starten i 2017.
Camilla har alltid et smil på lur og jobber hardt for å få elevene
til å lykkes, både på skolebenken og i treningshallen.

Lærerne jobber kontinuerlig
for å utvikle elevenes ferdigheter
i å mestre oppgaver og løse
utfordringer, samtidig som de
har ansvar for å sikre at elevene
utvikler høy faglig kompetanse.
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TRENERNE PÅ WANG UNG HAR:

UNIK KOMPETANSE
Vi er stolte av å ha Norges beste trenere på WANG Ung. Våre trenere har hovedfokus
på å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere. Trenerene setter elevens utvikling i et
langsiktig perspektiv. Her får du møte noen av dem.

NEIL
ECKERSLEY

EIRIK
HAUKALI

GRY
TOFTE IMS

Jeg brenner for å jobbe med unge utøvere.

Neil kom til Norge i 2014 for å starte som

Gry er utdannet almennlærer og har

På WANG får jeg muligheten til å være

trener i Sandnes judoklubb, og som

bachelor i idrett. Hun har spilt på Klepp

tett på elever som ønsker å komme langt

kampsporttrener på WANG Toppidrett.

og landslaget i fotball i mange år. I tillegg

innenfor idretten sin.

Han er nå også trener ved WANG Ung

til å jobbe som spillerutvikler i Viking

Stavanger hvor han tar elevene gjennom

fotballklubb, er hun trener ved WANG

gode økter med bl.a. mindfulness.

Ung Stavanger og fotballtrener ved WANG

På WANG legger vi til rette for at elevene
skal lykkes både i idrett og på skolen.

Toppidrett Stavanger. Gry har alltid et smil

Gjennom idrettsfagene på skolen sørger

Neil har OL-medaljer i judo og lang

på lur og jobber hardt for at elevene skal

vi for at elevene våre får et stort volum av

erfaring med trening på alle nivåer,

lykkes på treningsfeltet.

trening gjennomført og planlagt av høyt

så her har elevene muligheter til å høste

kvalifiserte trenere. På skolen er det et

fin kunnskap på hva som kreves.

Å være trener ved WANG Ung er noe hun

godt miljø hvor elever, lærere og trenere

trives veldig godt med fordi hun synes det

pusher og støtter hverandre mot den

er gøy å bidra med utvikling og mestrings-

enkeltes mål.

glede hos idrettsutøvere
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NOEN AV VÅRE TRENINGSFASILITETER
DNB ARENA

LASSA IDRETTSPARK

STAVANGER TURNHALL

STAVANGER ISHALL

SIDDISHALLEN

FORUM EXPO

STAVANGER TENNISHALL

VIKINGHALLEN

STAVANGER IDRETTSHALL

HIGH5 PERFORMANCE

WANG TOPPIDRETT OG UNG
2-3 ETG, TRENINGSFASILITETER
PÅ TAKET. NYTT SKOLEBYGG 2020

TIMEPLAN – WANG UNG STAVANGER
KL. 08:00-10:30
SKOLE
KL. 10:30-12:00
KL. 12:00-12:30
PAUSE
KL. 12:30-13:15
KL. 13:15-14:00
SKOLE

MANDAG

TIRSDAG

Skole

Skole

Trening

Trening

Leksehjelp

Leksehjelp

Skole

Skole

ONSDAG

Skole

TORSDAG

FREDAG

Skole

Skole

Trening

Skole

LØRDAG

SØNDAG

Klubb/
fritid

Klubb/
fritid

Trening

Skole

Klubb / fritid

Med forbehold om endringer
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WANG UNG STAVANGER
SØKNADSSKJEMA 8., 9. ELLER 10. TRINN 2021-2022
PS. Skolens søknadsskjema finner du også på vår nettside.

Skoletrinn:
Trinn: 8

Trinn: 10

Trinn: 9

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Etternavn

Fornavn

Folkeregistrert adresse

Postnr.

Mobiltelefon

E-post

Nærmeste foresatte 1

E-post

Mobiltelefon

Adresse

Postnr.

Poststed

Nærmeste foresatte 2

E-post

Mobiltelefon

Adresse (hvis annen enn adressen over)

Postnr.

Poststed

Fødsel og personnummer
Poststed

Språkvalg:
Tysk

Spansk

Fransk

Ved oversøking til ett av språkfagene vil skolen foreta en loddtrekning. Språkgruppene kan ikke overstige 30 elever.

Idrett:

(Skriv i hvilke idretter du er aktiv)

Klubb

Idrett

Klubb

Idrett

Klubb

Idrett

For mer informasjon om inntaket og eventuell opptaksprøve se: www.wang.no

Nåværende skole:
Avgangsår

Skole

Informasjon om søknaden
Første avdrag skolepenger er kr. 2 000,– (resten deles opp i 2 terminer). Faktura med kidnummer vil bli sendt sammen med opptaksbekreftelsen.
Sted, dato

Foresattes underskrift

Søkerens underskrift

Søknaden sendes følgende postadresse innen søknadsfrist 1. mars 2021:
WANG Ung Stavanger, Gunnar Warebergs gt. 5, 4021 Stavanger eller på e-post: ungstavanger@wang.no
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Lurer du på hva som skjer på
WANG Ung Stavanger?
Lik oss på Facebook!

WANG.NO

PRAKTISK INFORMASJON
Skolen mottar deler av det offentlige tilskuddet for
elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av
driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel
skolepenger, totalt 24 000,- kr for skoleåret 2021-2022.
Første avdrag av skolepengene er på 2000 kr, og tilbudt
skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette
er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe
tillegg. Resten av skolepengene fordeles på to terminer.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må
sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert
halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i
hende før skolestart. Elever som har begynt er forpliktet
til å betale halvparten av skolepengene før 31.desember.
Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen
denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må
betale hele summen.

For mer informasjon må du gjerne besøke oss på www.wang.no

KONTAKTINFORMASJON WANG UNG STAVANGER
HER FINNER DU OSS:

REKTOR

DAGLIG LEDER

Gunnar Warebergs gt. 5,

Leif Harald Flikkeid

Steffen Uldal

4021 Stavanger

90 77 28 14

90 75 40 76

KONTORTIDER:

leif.flikkeid@wang.no

steffen.uldal@wang.no

Mandag–fredag kl 07.30–15.00

IDRETTSANSVARLIG

IDRETTSKOORDINATOR

TELEFON:

Tor Einar Refsnes

Kristine Wiig Skarlund

51 84 07 00

41 60 10 97

41 20 23 04

tor.refsnes@wang.no

kristine.skarlund@wang.no

E-POST:
ungstavanger@wang.no

Informasjon om WANG Ung i Fredrikstad, Hamar, Oslo,
Romerike, Sandefjord, Sandnes, Stavanger eller Tønsberg.
Se www.wang.no eller egne brosjyrer.
NB! Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i skoleplanen etter at brosjyren er
sendt til trykking (22.10.2020). Siste oppdaterte planer vil bli lagt på www.wang.no

UNG
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