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Til studenter ved ettårig deltidsutdanning på nett i Kjøkken- og restaurantledelse ved Fagskolen 

Vestfold og Telemark 

  

Velkommen som student!  

Vi har gleden av å ønske deg velkommen som student til høyere yrkesfaglig utdanning kjøkken- 

og restaurantledelse ved Fagskolen Vestfold og Telemark!  

  

Undervisningen foregår i fagskolens virtuelle klasserom på plattformen Zoom, hver tirsdag fra 

kl 17 til 19.   

 

Fagskolen benytter den digitale læringsplattformen Canvas til kommunikasjon mellom studenter 

og lærere mellom nettsamlingene. Her finner du alle oppgaver som blir gitt av den enkelte lærer 

samt forelesningsmateriell og informasjon. 

 

I løpet av studiet skal det i utgangspunktet være to fysiske samlinger á to dager (7 timer per 

dag). Disse legges til studiestart, onsdag 25. og torsdag 26. august, og mandag og tirsdag i uke 4 

i 2022. Av smittevernhensyn må imidlertid samlingen ved studiestart endres til digital 

samling. Møt opp i det virtuelle klasserommet kl 09.00 25.august (logg på seinest en halv time 

før).  

 

Lenke til klasserommet: 

https://us02web.zoom.us/j/84764517173?pwd=VmhBSEwva3NDVkczSXRDSXN5bVd3Zz09 

Du kan laste ned zoom her: https://zoom.us/download  

Dersom smittevernhensyn krever det, gjennomføres også den neste fysiske samlingen digitalt.  

 

Før studiestart oppfordrer deg til å lese studieplanen, som ligger på fagskolens nettside. 

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studier/ledelsesfag/kjokken-og-restaurantledelse. Der 

finner du informasjon om studiets innhold og oppbygning, og litteraturlister for hvert emne i 

studiet. Studieplanen finner du også på Canvas. 

 

PC, webkamera og headsett. Det er viktig at du har en oppdatert PC, med webkamera og et 

godt headsett med mikrofon. Sjekk også hastighet og kapasitet på internettforbindelsen du skal 

bruke, minimum hastighet tilsvarende mobilt nettverk 4G. Du må selv sørge for support og evt. 

hjelp til eget utstyr.    

  

Semesteravgift. Selve utdanningen er gratis, men det påløper en semesteravgift på kr. 1.250,- 

per semester, som bl.a. dekker medlemskap i Studentsamskipnaden, der  fagskolestudenter har 

fulle studentrettigheter, og frivillig medlemsskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, 

https://us02web.zoom.us/j/84764517173?pwd=VmhBSEwva3NDVkczSXRDSXN5bVd3Zz09
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studier/ledelsesfag/kjokken-og-restaurantledelse


 
 

 

  

 

  

 

 
 

ONF. Som student får du også tilbud om gratis nedlastning av Office 365 ved studiestart, samt fri 

tilgang til skrivere og kopimaskiner på skolen i tilknytning til fysiske samlinger. 

 

Vi ønsker deg velkommen til Fagskolen Vestfold og Telemark og håper du finner utdanningen 

både interessant og lærerik!  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Agnes Brønstad     Elizabeth Rose Skottheim 

Studierektor      Lektor og faglig ansvarlig 

 

 

 
 

 

 


