
INNTAKSREGLEMENT – NORSK RESTAURANTSKOLE  

1. Rett til videregående opplæring  

En elev som tar skoleplass ved Norsk Restaurantskole benytter sin rett etter 
Friskoleloven § 3-2.  

2. Inntakskriterier  

Inntak av elever skjer på bakgrunn av karaktersnitt. Søkere prioriteres etter 
beste karaktersnitt, men med:  

o -  særlig vekt på karakterer i orden og adferd, samt omfang av fravær  
o -  fortrinnsrett for søkere som har eller har hatt søsken ved skolen ved 

skolen  
o -  fortrinnsrett til inntak på Vg2 for elever som går på skolen på Vg1 

så fremt høyt fravær eller andre forhold nevnt i lov, forskrift eller 
ordensreglement ikke begrunner avslag på søknad.  

3. Søknadsfrist  

Norsk Restaurantskole praktiserer løpende inntak for søkere som oppfyller det 
karakterkravet som skolen setter for dette. For øvrig opererer skolen 
hovedsakelig med 2 inntak:  

• 1. inntak har søknadsfrist 1. mars.  
• 2. inntak er rullerende frem til skolestart i august  

De som ikke får tilbud om plass ved 1. inntak settes på venteliste. Første 
opptak fra ventelisten er 15. mai.  

4. Inntak på Vg2 fra andre skoler  

Elever som har tatt Vg1 innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering 
på en annen skole, kan søke skoleplass på Vg2 ved Norsk Restaurantskole.  

5. Klagerett  

Ved eventuelt avslag på søknad om skoleplass, har søkeren klagerett etter 
forvaltningsloven. Klage sendes til Fylkesmannen via skolen innen 3 uker etter 
av avslagsbrevet er mottatt.  

6. Tilbud om plass  

Elever som tilbys skoleplass, bekrefter at de aksepterer plassen ved å betale en 
innmeldingsavgift på kr 2.000. Dersom ikke innmeldingsavgiften betales innen fristen, vil 
eleven miste den tilbudte skoleplassen. Se for øvrig bestemmelsene om skolepenger og 
utmelding under.  

8. Skolepenger  



Skolepenger for skoleåret 2019/2020 er fastsatt til kr 26.000 og betales i 2 terminer 
(høstsemester/vårsemester) á kr 13.000. Betalt innmeldingsavgift på kr 2.000 kommer til 
fradrag i skolepengene.  

9. Utmelding  

Søkere som melder seg ut før 1. august, vil få refundert 50% av innmeldingsavgiften. Elever 
som melder seg ut etter skolestart, er bundet til å betale skolepengene for påbegynt 
semester. Utmelding må være skriftlig.  

10. Skolebøker  

Alle elever i videregående skole er omfattet av ordning med gratis skolebøker. 

11. PC-ordning  

Elever som begynner på Norsk Restaurantskole får låne en i-pad og kan kjøpe den ut for et 
mindre beløp etter to år (eget reglement).  

Oslo, 18. august 2019 Norsk Restaurantskole 

 


