
 
 

 

Velkommen som elev på Restaurant og matfag (RM) ved 
Byåsen videregående skole 

 

Her får du informasjon om - 

 Leie / vask av arbeidstøy  
 Bespisning i praksisøktene 

 

Du som skal begynne på RM vil få et utstyrsstipend på kr 3818,-. Du må 
huske å søke om dette. 

Dette stipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig individuelt utstyr 
som du trenger i opplæringen. Av stipendet er kr 1032,- forbeholdt 
eventuell utgift til PC. 

 

Leie/vask av arbeidstøy 

Det er strenge hygienekrav i forhold til type arbeidstøy som kan benyttes i våre 
verksteder på RM, og i forhold at arbeidstøyet er vasket godt nok.  

Skolen har en avtale om leasing og vask av arbeidstøy og vi anbefaler alle våre elever 
å gå inn på denne ordningen. Kostnaden for denne ordningen er kr 2436,- for hele 
skoleåret. Kryss av Ja på baksiden om du ønsker denne ordningen. 

Selv om du skaffer deg arbeidstøy gratis igjennom bekjent, vil vaskingen faktisk bli 
dyrere enn leasingavtalen vi har forhandlet fram. Årsaken er at vaskeriet må 
behandle dette tøyet spesielt. Har du mulighet til å skaffe deg arbeidstøy og gjøre 
avtale med et vaskeri utenom vår avtale, må du krysse av Nei på returskjemaet.  

 

Arbeidssko 

Du må ha arbeidssko på kjøkkenet. Jeg håper vi opprettholder avtalen med et firma 
som kommer hit på skolen og selger arbeidssko den første skoleuka. De vil koste ca. 
350,-. Du kan gjerne kjøpe skoene en annen plass, men husk at de må være sklisikre 
og hel foran.  

 

PC      kr 1032,- 
Leie og vask av arbeidstøy:  kr 2436,-  
Arbeidssko:            ca kr   350,-  
Sum:     kr 3818,- 



 

 

Bespisning i praksisøktene 

Du har som elev på RM to og noen ganger tre praksisdager pr.uke.  
Vårt mål er å gjøre praksisdagen mest mulig lik en vanlig arbeidsdag innen våre 
fagområder. Vi vil på noen av praksisdagene tilby deg et måltid mat, samtidig som du 
da vurderer produktene. Å spise sammen vil gjøre sitt til at vi får et bedre innblikk i 
våre fag og at klassemiljøet blir bedre. Kostnaden for denne bespisningen er kr 3000,- 
for hele året.  

Vi vil anbefale at du blir med på denne ordningen som både er billig og sosial. Sett 
kryss på svaret under - Ja eller Nei.   

Om du blir med på skolens ordning med leasing og vask av arbeidstøy og/eller 
bespisning på noen av praksisdagene, vil skolen sende ut en faktura m/giro for hvert 
halvår.  

 

Det er meget viktig at du returnerer skjemaet før skolestart. 

Jeg ønsker deg fortsatt god ferie og jeg gleder meg til du kommer på avdeling restaurant- og 
matfag torsdag den 16.august.  

 

Vennlig hilsen 
Ingrid Langen Bjørvik  
Avdelingsleder for restaurant- og matfag     

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Svarslipp 

Navn på elev:  ___________________________________ Fødselsdato: ______________ 
 
 Jeg blir med på ordningen med leie/vask av arbeidstøy til  

kostnaden nevnt i informasjonen for RM  ............................................ Ja  Nei  

 Jeg blir med på ordningen med bespisning i praksisøktene med  
kostnad nevnt i informasjonen for RM ................................................. Ja  Nei  

 
 
________      ______________________________      _______________________________ 
Dato            Elevens signatur                         Foresattes signatur     
Dersom du er under 18 år, skal også foresatte signere.  
 
 
Sendes på epost eller i posten i god tid før skolestart 
Epost:    postmottak.byasenvgs@trondelagfylke.no 
Postadresse:   Byåsen vgs, Postboks 5655 Torgarden, 7484 Trondheim 


