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NKL KokkeCampus skal være;
➢ til inspirasjon og motivasjon for fremtidens 

kokker
➢ en kickstart på vg2 og kokkekarrieren
➢ en unik mulighet til å knytte bånd med andre 

elever, etablerte kokker, NKL og NKLs nettverk av 
instruktører og partnere



Noen inntrykk fra
NKL KokkeCampus
2021 



NKL KokkeCampus blir;
➢ 5 intense dager med faglig innhold
➢ 2-delte dager, med teori og praksis
➢ undervisning i klasserom og på kjøkken
➢ unnhold levert av NKL, De Norske 

Kokkelandslagene, NKLs partnere - f.eks. 
Nortura, Tine og Bama

➢ tema hentet fra læreplanene for vg2 kokk- og 
servitørfag og vg3 kokkfag



NKL KokkeCampus, foreløpige dagsplan;

➢ Kl. 0730 Frokost
➢ Kl. 0815 Transport
➢ Kl. 0930 Undervisning
➢ Kl. 1200 Lunsj
➢ Kl. 1245 Undervisning
➢ Kl. 1730 Middag
➢ Kl. 2000 Transport
➢ Kl. Fritid/sosialt



NKL KokkeCampus 2022 vil;
➢ avsluttes med Masterclass ledet av utøvere fra 

De Norske Kokkelandslagene
➢ avholde en speedcooking-konkurranse – hvor 

du skal vise hva du selv kan mestre
➢ avsluttes med utdelingen av NKLs pris Årets 

Kokketalent 



Slik gikk 
Speed-cookingen

NKL KokkeCampus
2021 



På NKL KokkeCampus 2022 
vil NKL dele ut prisen Årets Kokketalent 

Alle deltagere på KOKK-CAMPUS er kandidater til 
prisen Årets Kokketalent 2022;
➢prisen tildeles den deltageren som utmerker seg gjennom sin søknad
➢ sin presentasjon av seg selv på film 
➢ gjennom sitt engasjement under hele KOKKECAMPUS
➢ gjennom sine holdninger og i den avsluttende SPEED-COOKING 

konkurransen



På NKL KokkeCampus 2021 
delte NKL ut prisen 
Årets Kokketalent, 

til Thorvald Nørsett



”Det viktigste på 

NKL KokkeCampus 2022 
kan ikke planlegges, det bare oppstår. 

Sterke sosiale bånd og vennskap knyttes 
gjennom undervisningen, i samarbeidet på 

kjøkkenet og i fritiden „



NKL KokkeCampus 2022
Et nasjonalt rekrutteringstiltak – for hvem?
➢ Elever som går på RM VG1 nå, og som søker VG2 kokk- og 

servitør- for skoleåret 2022/2023. Elevene må minimum ha 
karakteren to/2 i alle fag

➢ Søknaden skal inneholde:
✓ Skriftlig søknad
✓ Siste karakterutskrift med fraværsoversikt
✓ En kort presentasjonsfilm av deg selv



NKL KokkeCampus 2022
Et nasjonalt rekrutteringstiltak - koster det noe?

Det blir en egenandel (ikke klar ennå), elevene må 
betale sin egen reise til Oslo og et evt. tillegg for å 

bo på enkeltrom



NKL KokkeCampus 2022 - hva inkluderer prisen?
Hotell
Er inkludert i pakkeprisen, alle deltagere og ledere skal bo hos NKLs partner Thon Hotell Storo 
Deltagerne vil bo på dobbeltrom, så langt kabalen går opp. Det er mulig å bestille enkeltrom, mot et 
tillegg i prisen

Transport
Deltagerne får ukekort på #Ruter. Det er den enkeltes ansvar å møte i til rett tid hver dag. Noen dager 
er det også minibuss fra hotellet til kjøkkenet

Uniform
Alle deltagerne vil få 1 profilert kokkejakke med navn og logo, 1 forkle med logo og 1 hettegenser med 
logo

Råvarer og undervisningsmateriell
Alt materiell og alle råvarer til undervisningen er inkludert i pakkeprisen
Alle måltider er inkludert i undervisningen
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Søknadsfrist

Send søknaden til 
post@nkl.no


