
Introduktionskursus 2023/2024 
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser  
 

Roskilde Tekniske Skole ∙ www.rts.dk ∙ 46 300 400 ∙ rts@rts.dk  

Introduktionskursus: Dyr og landbrug  
(Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde) 

Formål: At hjælpe dig med dit uddannelsesvalg, så du kan finde ud af om en uddannelse om fx 
landbrugsuddannelsen, hestemanager eller dyrepasser vil være noget for dig. 

Du kan også se vores skolehjem og høre om hvordan det er at bo på skolehjem. 

Indhold: Du vil få en introduktion til erhvervsuddannelserne, hovedområderne og grundforløbene.  

På kurset på landbrugsskolen i Roskilde får du specielt indblik i job- og 
uddannelsesmulighederne inden for dyrepasser- og landbrugsområdet. 

Kurset starter med en introduktion til skolen og uddannelserne og du får en rundvisning 
på skolen, skolehjem samt skolens gård med dyr (heste, kvæg, får) og markbrug. Du vil 
blive instrueret i sikkerhed på gården og i værksted. På kurset bliver du præsenteret for 
teoretiske fag og praktiske øvelser i stald, mark eller værksted inden for dyrepasser- og 
landbrugsuddannelserne.  

Hvis du vil høre om eux, hvor du får både svendebrev og studenterhue, så vælg kurset 
"Eux på Roskilde Tekniske Skole", der handler om, hvordan du bliver erhvervsuddannet 
med gymnasiefag. 

Arbejdsform: Undervisningen foregår både i klasseværelset og i stalden/marken, så du skal have 
praktisk skiftetøj med, der må blive beskidt og som passer til vejret. 

Da der også er teoriundervisning, skal du medbringe papir og skriveredskaber. 

Mødetid: Alle dage: kl. 8.10 - 15.30. 

Transport: Der går ikke offentlig bus helt til skolen, men vi har egen busordning til/fra Roskilde St.  
Se kort og tider på www.rts.dk/images/adresser/ledreborgalle-50/pdf/bustransport-til-
fra-ledreborg-alle-50.pdf   

Kantine: Skolen er en kostskole, så de fleste elever spiser sammen på skolen. Du kan købe mad og 
drikkevarer på skolen – vi tager betalingskort og MobilePay, men ikke kontanter. Hvis du 
ikke ønsker at købe mad og drikke på skolen, så husk en god stor madpakke. 

Øvrige 
informationer: 

Husk varmt og praktisk tøj, som må blive beskidt. Medbring skiftetøj, så du ikke skal spise 
eller sidde i klasselokalet i arbejdstøjet. Alle skal benytte sikkerhedssko i 
stald/værksted/mark, som du kan låne af skolen, hvis du ikke har nogle i forvejen.  

Bliver du syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig på 46 300 400 mellem kl. 8.00 og 9.00.  

På www.rts.dk kan du finde flere oplysninger om Roskilde Tekniske Skole og vores mange 
uddannelser og afdelinger. 

Ansvarlig: Har du spørgsmål, kan du kontakte Lena Kristensen på lsk@rts.dk, mobil 30 78 46 37.  

Sted: Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde 
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