WANG

til
Velkommen

ÅPEN DAGar,

nu
onsdag. 11. ja
0 og
Kl: 12.30-19.0
bruar
onsdag. 8. fe
0.
Kl: 17.00-19.0

PRESENTASJONER
Kl 12.30 - 12.45
Informasjon: Skole
Kl 13.00 - 13.15
Informasjon: Toppidrett
Kl 13.30 - 13.45
Informasjon: Skole
Kl 14.00 - 14.15
Informasjon: Toppidrett
Kl 14.30 - 14.45
Informasjon: Skole
Kl 15.00 - 15.15
Informasjon: Toppidrett
Kl 16.00 - 16.15
Informasjon: Skole

WANG ÅPEN DAG
Møt våre lærere, rådgivere og elever. Her kan
du stille så mange spørsmål du vil – om fag,
undervisningsmetoder og sosiale tiltak på WANG.
Det vil være gratis servering av mat og drikke
for alle som kommer innom skolen.
Det vil foregå aktiviteter og fagpresentasjoner i
løpet av dagen, og vi vil kontinuerlig presentere
idrettene vi har ved skolen. Trenere vil være
tilgjengelig hele dagen og kunne svare på alle
spørsmål.
Her finner du all informasjon du måtte ønske
om skolen, fagene, trenere og mye mer:
www.wang.no

Kl 16.30 - 16.45
Informasjon: Toppidrett
Kl 17.00 - 17.15
Informasjon: Skole

Det kongelige slott
250 m.

Nationaltheateret:
535 m.

Den amerikanske
ambasade 20 m.
Solli plass 300 m.

Kl 17.30 - 17.45
Informasjon: Toppidrett

Stortinget 950 m.

Kl 18.00 - 18.15
Informasjon: Skole
Akerbrygge: 75 m.

Kl 18.30 - 18.45
Informasjon: Toppidrett

HER FINNER DU OSS: Hansteensgate 8, 0253 Oslo
TELEFON: 22 12 97 00

KONTORTIDER
Mandag–torsdag:
Fredag:
Sommertid
Mandag–fredag :
Sommerstengt:

kl 08.00–15.30
kl 08.00–15.00
kl. 09.00–14.00
Deler av juli

KONTAKT OSS GJERNE:
Vilhelm Lae, rekor
e-post: vl@wang.no
Kristian Gilbert, toppidrettssjef
e-post: kg@wang.no
Gro D. Maastad, studieveileder
e-post: gro@wang.no

Vilhelm Lae, rektor WANG, Oslo

HVORFOR VELGE WANG
Absolutt alle som jobber på WANG har et drivende ønske om at elevene skal lykkes. Derfor er vår jobb
som akademiske veiledere å sørge for et godt og trygt læringsmiljø, noe som gir elevene det beste
utgangspunktet for reisen videre. Når tidligere elever trekker frem WANGs gode læringsmiljø og
lærernes gode elevoppfølging som noe av det de husker best fra tiden med oss, blir vi naturligvis stolte.
Samtidig gir det oss en bekreftelse på at retningen vi har valgt er riktig både for elevene og WANG.
Vi er en forholdsvis liten skole sammenlignet med mange andre, og dette ser vi som en styrke mer enn
noe annet. Avstandene blir kortere mellom elever og lærere og den personlige oppfølgingen av hver
enkelt elev blir betydelig grundigere.
Når elevene går ut dørene til WANG, ønsker vi mer enn noe annet at de er fornøyd med årene hos oss,
og at de føler at de står godt rustet til å møte utfordringene som venter dem etter videregående.
Siden 1907 har skolens visjon vært trivsel, resultater og miljø, og dette etterstreber vi hver eneste dag,
i absolutt alt vi gjør. For på WANG er det elevenes akademiske utvikling som inspirerer oss.

VÅRT SKOLETILBUD
Hos oss oppnår elevene resultater som åpner dørene til høyere studier
og spennende karrieremuligheter.
PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG
På WANG tilbyr vi realfagene: Matematikk, Fysikk, Kjemi, Biologi og IT. Undervisningen finner sted i
helt nye klasserom, og vi har både moderne utstyr og nye laboratorier. Noen studier på universitet og
høgskole, som f.eks. medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske
studier, krever realfag. På WANG kan du velge de realfagene du selv ønsker for videre studier.

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi, gir muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier, kan dette programområdet være et riktig
valg. WANGs tilbud innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i
Norge og utlandet. På WANG tilbyr vi disse språk, samfunnsfag og økonomi: Psykologi, Økonomistyring,
Økonomi og ledelse, Markedsføring og ledelse, Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap, Politikk
og menneskerettigheter, Samfunnsøkonomi, Rettslære, Medie- og informasjonskunnskap, Internasjonal
engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Engelskspråklig litteratur og kultur, Kommunikasjon og kultur.

VISSTE DU AT...
...på WANG i Oslo var det mer
en 92% av avgangselevene i
2016 som fullførte, besto og
fikk førstegangsvitnemål.
...WANG Oslo ble i en
stor undersøkelse i regi av
Kunnskapsdepartementet,
rangert som en av de beste
videregående skolene i Norge
når det gjelder skolekvalitet.

