Informasjon om Norsk Restaurantskole.
På Norsk restaurantskole utdanner vi til kokk- og servitørfag. Utdanningen er yrkesfaglig
og er delt i to år på skole (hos oss) og to år læretid i bedrift. På slutten av læretiden går
du opp til fagprøve og får fagbrev som kokk eller servitør.
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Vårt utdanningstilbud:
o VG1 Restaurant- og matfag
o VG2 Kokk- og servitørfag
Vår adresse:
o Schweigaards gate 34 E, 0191 OSLO
o Skolen ligger i kort gangavstand til Jernbanetorget og Oslo S.
Vår kontaktinformasjon:
o Telefon: 417 80 739
o E-post: rolf@norskrestautantskole.no
o Nettside: https://norskrestaurantskole.no/
Hvordan søke skoleplass:
o Du søker direkte på vår nettside her:
https://norskrestaurantskole.no/soknadsinformasjon/
o Vi har løpende opptak hele året og er ikke begrenset av søknadsfristene i
vigo.no.
Opptakskrav:
o For å bli tatt opp som elev ved Norsk Restaurantskole må du ha fullført
grunnskole (10. klasse) og ha ungdomsrett (inntil du fyller 24).
o Vi har ingen karakterkrav, vi ønsker å utdanne dyktige kokker og servitører
selv om du kanskje ikke er så god i teoretiske fag.
Skolepenger:
o Prisen for å gå på Norsk Restaurantskole er 26.000,- per år.
o Skolepengene betales slik:
§ 2.600,- betalt den 1. i hver måned (10 måneder)
§ eller
§ 13.000,- i begynnelsen av hvert semester.
o Utdanning ved Norsk Restaurantskole gir rett til stipend og/eller lån fra
Lånekassen. Les mer på https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/
Oss på sosiale medier:
o https://www.facebook.com/norskrestaurantskole
o https://www.instagram.com/norskrestaurantskole
o https://www.youtube.com/channel/UCxO0FjO4_DqCdVWwKgtTYXQ

Hvis du tror Norsk Restaurantskole er noe for deg, men trenger mer informasjon eller
har noen spørsmål så kontakt oss enten på telefon eller e-post.
Hvis du har lyst til å komme og se skolen og hva vi gjør så ta kontakt og så avtaler vi når
det passer både for deg og oss.
Vi håper å se deg på Norsk Restaurantskole!
Norsk Restaurantskole
Schweigaardsgate 34
bygg E, 1.etasje
0191 Oslo
post@norskrestaurantskole.no
Telefon: 417 80 739

