
Introduktionskursus 2023/2024 
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser  
 

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

Introduktionskursus: Gartner, dyrepasser og anlægsgartner  
(Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde) 

Formål: At hjælpe dig med dit uddannelsesvalg, så du kan finde ud af om en uddannelse inden for 
det grønne område vil være noget for dig, fx gartner, dyrepasser eller anlægsgartner. 

Indhold: Du vil få en introduktion til erhvervsuddannelserne, hovedområderne og grundforløbene. 
Du vil også få noget at vide om lærepladser og de arbejdsopgaver, man kan komme ud for 
på de enkelte uddannelser. 

På kurset kan du finde ud af, om arbejdet med dyr eller planter er noget for dig. Du vil 
blive præsenteret for de forskellige fag arbejdsformer og metoder i fagene. Du vil få 
oplevelser med praktiske opgaver inden for det grønne område. 

Der vil også blive tid til at snakke med en uddannelses- og erhvervsvejleder om skolehjem, 
transport, økonomi 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 øvelser, skriftlige opgaver og teori. Undervisningen foregår både i klasseværelset 
og i stalde eller på friland. Derfor vil det være svært at deltage som kørestolsbruger eller 
gangbesværet. 

Mødetid: Mødetider kan variere fra forløb til forløb, se mødetider på brobygning.unoung.dk / 
brobygning.net. 

Første dag møder du i elevkantinen på 1. sal i bygning R4 på Køgevej 131, 4000 Roskilde 

Transport: Fra Roskilde Station: Fra sydsiden (på den anden side af rundkørslen ved sygehuset) kører 
bus 220, som standser ud for Vilvorde (stoppested: Jordbrugsskolen). Du kan også gå fra 
stationen – det tager ca. 20 minutter. Se mere på www.rejseplanen.dk.  

Kantine: Der er kantine, hvor du kan købe sandwich og buffet med salatbar eller spise din 
medbragte mad. Vi tager betalingskort og MobilePay, men ikke kontanter. 

Øvrige 
informationer: 

Tag varmt og praktisk tøj på, som kan tåle at blive beskidt. Du skal have sikkerhedssko på, 
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: Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, Køgevej 131, 4000 Roskilde 
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