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Skolen har i 2005 færdiggjort kantinebyggeri på Maglelunden 2 og 4
– ikke en almindelig kantine, men en kantine, som indrammes af et
barokinspireret haveanlæg, tegnet af skolens faglærere og udført som
svendeprøveopgave af skolens anlægsgartnerelever. Vigtigst af alt er
anlægget i brug af skolens elever, kursister, studerende og medarbej-
dere, som får en daglig oplevelse ved at færdes på skolens arealer.
På skolens grønne afdeling, Vilvorde, var der i oktober indvielse af nye
lokaler, hvori der er ophængt et smukt træloft med inskriptioner fra
den oprindelige "Havebrugsskolen Vilvorde" i Charlottenlund. Loftet er
nænsomt restaureret og kommer fint til sin ret i de nyopførte under-
visningslokaler. Selv om de færreste 17-årige studerende i daglig-
dagen tænker over barokhaver eller historiens genkomst ved at kigge
på et loft, så mener vi, at de udfordres på deres opfattelse af verden,
ved at blive præsenteret for andet end standardløsninger.
Klassisk skønhed og lige linier er ikke alene svaret på, hvordan
smukke rammer skabes efter vor opfattelse, for man kan ikke bygge
fremtidens skole med fortidens logik. Rammer skal også forstås videre
end bygninger og skolen er godt i gang med at realisere en vision…

Vi overtager unika fra Unicon
Skolen har netop erhvervet Unicons markante og unikke hovedbyg-
ning, som skal blive Roskilde Tekniske Skoles nye hovedsæde, når 
Unicon fraflytter. Bygningen er tegnet af arkitekt og professor 
Jan Søndergaard, blev bygget i 1988 og har vundet Betonelement-
prisen i 1989 og European Community Design Prize i 1992. 
Skolen forhandler desuden i skrivende stund med Roskilde Kommune
om køb af arealer på den del af den tidligere Unicongrund, som ligger
ud mod motorvejen. Med køb af arealet vil skolen få mulighed for at
opføre nybyggeri, som skal erstatte skolens besiddelser på Industrivej
og Søndre Mellemvej og en række lejemål, i alt ca. 16.000 m2. 
Herved kan vi blive de første, som starter processen med at skabe 
Roskildes nye innovative bydel.

Vi vil skabe unika
Det er med køb af arealerne vor plan at indgå i etableringen af 
Danmarks mest spændende, udviklende, innovative og inspirerende
center for læring, oplevelse og innovation.
Tilstedeværelsen af nogle grundlæggende forhold gør at visionen kan
blive en realitet:
· Skolen er velfungerende og velfunderet
· Antallet af elever i vores rekrutteringsområder vokser markant de

næste 15 år
· Kommunen agter at etablere en ny bydel på arealerne mellem 

adresserne på Maglelunden og Vilvorde med innovation, ungdom og
oplevelse som tema. Skolen har været og er stadig en central aktør
i disse bestræbelser. 

En del af byens kultur
Roskilde Tekniske Skole er en gammel skole på 165 år. Skolen har
været flettet ind i den teknologiske og kulturelle udvikling i Roskilde
igennem alle årene; vi overleverer teknologiske og kulturelle værdier. 
Som en skole der tilbyder ungdomsuddannelse – både erhvervsud-
dannelse og gymnasial uddannelse, er vi samtidig en ung og vital
skole, der kan være med til at give byens udvikling retning og mening.
Derfor kan skolens huse i området åbne døren til fortiden, nutiden og
fremtiden.

Mangfoldighed
Mangfoldigheden er vor karakteristik – fordi vi igennem alle årene har
haft et meget bredt udbud af faglige uddannelser, blandt mange 
andre tømrere og murere, smede og maskinarbejdere, gartnere og 
dyrepassere, trykkere og typografer.
Menneskelig mangfoldighed – fordi lærerne ikke alene har repræsen-
teret forskellige fag, men også forskellige miljøer, fx håndværkere,
skolelærere, kontorpersonale, arkitekter og ingeniører.

"SMUKKE rammer 
skaber SMUKKE mennesker"

Sådan lyder en af de sætninger, som gentages ofte på Roskilde Tekniske Skole nu til dags – stik
imod fortidens forestilling om teknisk skole, som industri- og håndværkerkulturens højborg, hvor
mandejargon og ofte nedslidte værkstedsfaciliteter var kendetegnende. Skolen er ved at realisere
planen om, at det skal være en oplevelse at gå i og komme på skolen – og ansatte, besøgende 
og byens borgere må gerne være med.

Per Lykke



Historien om teknisk skole er på den måde blevet historien om men-
nesker der bryder mønstre, men også historien om mennesker der 
danner mønstre.
Unge mennesker er gået igennem porten til teknisk skole og har 
tilegnet sig en viden og kunnen, som har givet adgang til en større
verden end den de kom fra, og måske til et bedre liv end det der var
deres forældres.
På den måde har de været med til at bryde med det samfund, hvor
man skulle "kende sin plads", og været med til at begynde at virke-
liggøre en drøm om et samfund, hvor hver især får mulighed for at 
bidrage til fællesskabet med egne talenter. Et samfund hvor "få har
for meget og færre for lidt". 

Som uddannelsessted har vi i dag en særlig forpligtelse: vi skal sætte
vores elever i gang med en livslang uddannelse. Vi skal forberede dem
på "livets skole". Det mener vi bedst kan gøres ved at bestræbe os på
at gøre uddannelse til en del af livet. 

Visionen om bydelen
Vi ser for os en bydel, hvor forvaltninger og forretninger, virksomheder,
boliger og institutioner trives og udvikler sig side om side til gavn for
sig selv og hinanden – og til gavn for regionen.
Vi forestiller os et sted, hvor vores elever både kan gå på teknisk skole
og i "livets skole", og hvor de kan opleve teknologien i praksis – skabt
af mennesker til gavn for mennesker.
Vi vil deltage i at udvikle et miljø, hvor vores elever kan lære at begå
sig. At kommunikere og samarbejde med mænd og kvinder med 
forskellig social og kulturel baggrund.

Vi forestiller os, at områdets brugere skaber et miljø, hvor alle kan
mødes og dele gode oplevelser med hinanden. At vi går sammen om
at indrette og drive fælles faciliteter, f.eks. musikcafé, restaurant,
sportshal, kunstudstilling, internetcafé mm. 

Håbet
Uddannelse og dannelse sker ikke kun mellem elever og lærere; det
sker når vi er en del af et fællesskab, hvor vi spiller en rolle, hvor der
er forventninger og krav til os og hvor vi bliver vejledt og hjulpet. I det
hele taget at vi bliver mødt med åbenhed og hjælpsomhed, så vi får
en grund vi kan slå rødder i.
Hvis viden og kunnen kan sive mellem Roskilde Tekniske Skole og 
omverdenen, begynder vi at forstå, hvad der menes, når man taler om
vidensdeling – og så er vi måske kommet et skridt længere i vores
bestræbelser på skabe et videnssamfund.

For det gør vi ved at fjerne grænser for viden. Grænser for viden er
nemlig grænser mellem mennesker: mellem håndværkere og ingeniører,
mellem kvinder og mænd, mellem teknikere og humanister.

Vi forestiller os ikke, at området består af mange små reservater, men
af mange åbne huse med hver deres personlige indretning. 
Vi bereder os på oplevelsessamfundet ved at male et billede af frem-
tiden, hvor der bliver rum og plads til oplevelser ved at integrere 
skolens viden og kompetencer med bydelens liv. 

Sønderport skal give vores elever og studerende en god bagage på 
deres videre rejse ud i en stor og mangfoldig verden.
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