
 

 

 

Innkjøpsliste og info til skolestart for elever ved  

restaurant- og matfag (RM)  

Ved restaurant- og matfag har elevene mye praktisk undervisning. For å få tilgang til kjøkken 

og andre praktiske undervisningsrom må elevene skaffe seg noe personlig utstyr. Husk ikke 

kjøp før du er sikker på å komme inn på studiet.  

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny vg1-elev må du selv sørge for 
å skaffe deg en PC til skolestart, les om elev-PC ordningen og hvordan bestille her.  

Elever på RM har rett til utstyrsstipend. Søknadsskjema finnes på www.lanekassen.no  
 

Husk merk utstyret med navn! 

 

Arbeidsuniform  

• 2 kokkejakker (hvite) - navn kan broderes på jakkene ved kjøp av uniform ved skolen 

• 2 forstykker (sorte med smekke er å foretrekke),  

• 1 bukse (pepitarutete)  

• 1 lue (sort)  

• 2 stk sleng  

• 1 par sklisikre/gummisåle arbeidssko. (sorte)  

Det tas opp bestilling på dette på skolen i løpet av dagen du kommer til oppstarts samtale, fra 

Segers Profilklær. Hvis dere ønsker å kjøpe selv andre steder, er andre eksempler på 

leverandører: Culina, Sparkjøp, Sverre W. Monsen.  
 

Diverse skolemateriell  

• 3 stk hengelåser, Helst kodelås – til Kroppsøvingsskap, bokskap og garderobeskap.  

• Kladdebøker/-blokk og vanlige skrivesaker  

• Enkel linjal, minimum 15 cm lang  

• Kalkulator: Casio fx-82 EX  

• Skolesekk/veske  

Eksempel på leverandør: Norli, Ark, Staples, Europris 

 

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/ikt-og-elev-pc/elev-pc/
http://www.lanekassen.no/


 

 

 

Annen info:  

 

Kostpenger betales 1250 kr, 2 ganger i skoleåret.  

Fraværsoversikt og kommunikasjon med skolen er tilgjengelig på portalen Visma Inschool. 

Dette vil det bli opplæring i, også for foresatte.  NB! Svært viktig med dokumentasjon fra 

sakkyndig ved fravær. Hvis eleven får 10 % fravær uten dokumentasjon i et fag mister man 

karakteren.  

Kroppsøving foregår i Berskaughallen på andre siden av Rosenkransgata på mandager. 

 

Alle beskjeder, lekser og undervisning vil foregå på Microsoft Teams og Onenote. 
 


