
Introduktionskursus 2022/2023 
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport 

Introduktionskursus: Teknik og energi (Pulsen 2) 
Formål: At hjælpe dig med dit uddannelsesvalg, så du kan finde ud af om en uddannelse som fx 

elektriker, vvs-energiuddannelsen eller data- og kommunikationsuddannelsen vil være 
noget for dig.  

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

Vi skal arbejde med fagenes tegninger og diagrammer og udføre installationer efter 
tegninger.  

Vi vil orientere om nogle af de fælles teoriområder i strømfagene. Du kommer fx til at 
opbygge nogle af de typer el-installationer, der er i en husinstallation, efter tegning 
og/eller at arbejde med relæteknik og styring.  

Du vil arbejde med computeren både teoretisk og praktisk. Du skal undersøge, hvilke 
dele computeren indeholder ved at skille den ad, og lidt om hvordan delene arbejder 
og kan opdateres. 

Der vil også blive tid til at snakke med en uddannelses- og erhvervsvejleder om 
uddannelserne, økonomi, praktikplads og studiemiljøet. 

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: Praktiske opgaver, øvelser og fagteori både individuelt, i grupper og samlet i klassen. 

Mødetid: Alle dage kl. 9.00-14.00 
Første dag møder du i kantinen på Pulsen 2 

Transport: Bus 202A fra Roskilde Station. Se mere på www.rejseplanen.dk 

Kantine: Der er kantine, hvor du kan købe mad og drikke eller spise din medbragte mad – vi 
tager betalingskort og MobilePay, men ikke kontanter. 

Øvrige 
informationer: 

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

På skolens hjemmeside, www.rts.dk, kan du finde yderligere oplysninger om skolen.  

Har du spørgsmål, kan du kontakte vejleder Brian Sparre, på bro@rts.dk, tlf. 51 580 58. 

Sted: Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2, 4000 Roskilde - rts@rts.dk - www.rts.dk 

Ansvarlig: Brian Sparre, bro@rts.dk, tlf. 51 580 658 
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