PRAKTISKE OPLYSNINGER

når du starter på grundforløb

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde
Køgevej 131 • 4000 Roskilde

VILVORDE

Mailadresse/telefon
Det er vigtigt at skolen har din mailadresse og telefonnummer, da
informationer fra skolen bliver sendt ud elektronisk/e-boks. Hvis disse
ikke fremgik af din ansøgningsblanket, da du søgte ind, eller hvis det
skal ændres, bedes du meddele det i uddannelsesadministrationen.

Kørekort
På alle grønne uddannelser skal man inden grundforløbet afsluttes
have et kørekort, enten et bilkørekort eller et traktorkørekort. Traktorkørekort er en del af undervisningen på grundforløbet. Hvis du
allerede har kørekort til bil eller traktor, skal du aflevere en kopi til
uddannelsesadministrationen. Så vil du få merit for kørekortet på
grundforløbet. Hvis du er i gang med at tage kørekort, kan du frasige
dig undervisningen.
Hvis du ikke kan tage kørekort i løbet af grundforløbet (f.eks hvis du
har mistet det, har en diagnose, der forhindrer det eller bor i udlandet)
bedes du kontakte skolens uddannelses- og erhvervsvejledere.

Praktiske oplysninger

SU
Du kan tidligst søge SU måneden før du skal starte på skolen.
Du kan først få SU kvartalet efter du er fyldt 18 år, og først søge en
måned før.
Du skal søge SU på Internettet og du skal søge til en ungdomsuddannelse. På siden www.su.dk anvendes NemID.
Du kan kun få SU på grundforløbet på en erhvervsuddannelse, da
du skal have løn på hovedforløbet.
Hvis du ved uddannelsens start har en læreplads, skal du selvfølgelig ikke søge SU.

Transportudgifter
Du får rabat på offentlig transport ved at bestille et Ungdomskort på
www.ungdomskort.dk Her logger du på med NemID. Prisen for et ungdomskort er i 2016 11,77 kr/dag.
Et ungdomskort kan bruges frit i det takstområde du bor i, og hvis uddannelsesstedet ligger i et andet takstområde, er der selvfølgelig fri transport
dertil. Husk at bestille i god tid og husk at have et digitalt billede parat
ved bestilling.
Tilskud til transport ved kørsel i bil foregår ved papiransøgning og efter
gældende regler. Tilskuddet er i 2016 kr.18,04/km/måned minus egenbetaling på 615 kr/måned.
Hvis du har en læreplads, skal denne refundere din udgift svarende til billigste offentlige transport til skolen.
Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Sikkerhedssko
I løbet af den første uge af grundforløbet, skal du have anskaffet dig et
par sikkerhedssko/støvler, da du ellers ikke må følge den praktiske undervisning på skolen. Manglende sikkerhedssko i undervisningen udløser
fravær fra undervisningen.

Praktiske oplysninger

Andre udgifter
Da du i løbet af uddannelsen vil modtage en hel del kopier og andet
materiale, vil du blive opkrævet kr. 500,00 på et girokort, efter du er
startet. De dækker primært udleverede kopier, samt kopier som du selv
tager af relevant materiale i forbindelse med de forskellige projekter på
skolens kopimaskiner, der er frit tilgængelige for elever.
Samtidig dækker beløbet forplejning i forbindelse med dagsekskur-sioner. Beløbet dækker således i hele uddannelsens længde og opkræves
én gang i uddannelsesforløbet. (Bekendtgørelsen om lov om erhvervsuddannelse § 19 a stk. 2 og 7).
Afhængig af hvilken uddannelse, du har valgt, er der udgifter til nogle
få, obligatoriske bøger mv. Desuden skal du selv bekoste et billede og
lægeattest til evt traktorkørekort. Du skal medbringe en hængelås, hvis
du vil benytte dig af et garderobeskab til dit arbejdstøj.

SPS – specialpædagogisk støtte
Hvis du har dokumentation for ordblindhed eller lignende, kan skolen
søge om en IT-rygsæk til dig.
Hvis du ikke har dokumentation, men mener at en IT-rygsæk kan
hjælpe dig, kan skolen screene dig for dine læse- og stavefærdigheder.
På baggrund af resultatet, kan skolen evt. søge om en IT-rygsæk.
En IT-rygsæk indeholder en bærbar computer med læse-/skriveprogrammer, en scanner og en scannerpen.
Ring til vejleder Lars Bjørn Kristensen på telefon 30 78 46 20 for at
aftale en tid til screeningen.

Skolehjem
Vilvorde har mulighed for at indkvartere elever efter gældende regler
på skolens afdeling, Ledreborg allé 50, 4000 Roskilde. Der er bustransport mellem skolehjemmet og Vilvorde. Hvis transporttiden er
mere end fem kvarter fra dit hjem til skolen, kan du på grundforløb 2
og hovedforløb søge om en skolehjemsplads. På grundforløb 1 kan du
kun få en plads på skolehjemmet, hvis der er mere end 5 kvarter fra
din bopæl til nærmeste erhvervsskole med hovedområdet ”fødevarer,
jordbrug og oplevelser”. Hvis du er tilmeldt fagretningen ”landbrug”,
kan du på grundforløb 1 bo på kostskole, spørg skolen. Skolehjemmet er normalt kun åbent på hverdage. Transporten hjem i weekender
refunderes af skolehjemmet.
Skolehjemmet er gratis indtil man kan opnå SU. Derefter betales kr.
495,-/uge for kost og logi. Hvis du skal bo på skolehjem, skal du ikke
søge ungdomskort.
Hvis du har en læreplads, skal denne betale opholdet på skolehjemmet iflg. gældende overenskomst.

Praktiske oplysninger

Virksomhedsophold
I løbet af grundforløbet skal du mindst én uge i virksomhedsforlagt
undervisning i en relevant virksomhed. Stedet skal du selv finde, og
du får at vide hvilken uge det drejer sig om straks efter du er startet
på grundforløbet. Transportudgifter på virksomhedsopholdet er for
egen regning.

Godskrivning
Hvis du vil søge godskrivning (merit) for enkelte fag i løbet af uddannelsen, skal du søge hos den pågældende faglærer.

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde
Køgevej 131 • 4000 Roskilde
Telefon: 46 300 400
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Øs tre Ringvej

Kontakt vejledningen på Vilvorde:
Hver dag mellem kl. 8.30 - 12.30 på telefon 46 300 400
eller mail: ue-vil@rts.dk • www.rts.dk
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Vilvorde
“Fødevarer, jordbrug og oplevelser”
““Det levende byggeri” og
Praktikcenter gartner.

På skolens hjemmeside www.rts.dk
kan du finde flere informationer om
alle skoleforløb.
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