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Strategirapporten 2015
Strategirapporten giver medarbejdere, samarbejdspartnere 
og interessenter et allround billede af, hvad der rørte sig i 
2014 og hvad vi forventer os af 2015.

Også i 2014 har erhvervsuddannelserne (eud) været 
genstand for stor bevågenhed fra både politikere 
og medier. Bekymringen over den vigende tilgang 
til eud resulterede i en bred politisk aftale. Aftalen 
”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” 
blev præsenteret først på året.

I løbet af 2014 er de politiske visioner og mål om-
sat til love, bekendtgørelse, cirkulærer og notater, 
der samlet set ændrer indgangen til eud markant. 
I 2014 har vi – sammen med  gode interne  og 
eksterne kræfter – haft travlt med at geare os til 
reformens ikraftræden i august 2015. Suppleret af 
tydeligere kvalitetskrav, en vejledningsreform og fokus 
på de mange unge uden job og uddannelse har vi set 
store ændringer i vor sektor. 

Der er indført kvoter på web-integratoruddannelsen fra 
august 2015. Det har allerede haft konsekvenser i form af 
tilpasning af medarbejderstaben. Det vil i de kommende 
år betyde et mærkbart elevfald, som får konsekvenser for 
hele skolen.

Behovet for tættere samarbejde og videndeling på tværs af 
skolens afdelinger blev meget konkret i 2014. Det gælder 
fx i forhold til drift af praktikcenter, koordinering af det op-
søgende arbejde, implementering af lov 409 på eud, pæ-
dagogisk ledelse, kompetenceudvikling i forbindelse med 
implementering af det fælles pædagogisk didaktiske grund-
lag, kaldet ”MÅLET”, reformulering af mission og vision, nye 
samarbejdsflader med blandt andet kommuner, folkeskoler, 
ungdomsskoler og VUC, gennemførelse af hovedforløb på 
eux og ikke mindst forberedelsen af eud-reformen. 

I 2014 ”afrapporterede” vi de fælles mål og indsatsområder 
for 2012-14: Innovation, Kompetenceudvikling og ”At arbej-
de strategisk”. Aktiviteterne har krævet tæt samarbejde og 
koordinering. Både mellem undervisningsafdelinger og admi-
nistrationen og mellem undervisningsafdelingerne – et samar-
bejde, der på ledelsesniveau er styrket yderligere, fordi hele 
ledelsen gennemførte et diplommodul i pædagogisk ledelse.

Roskilde Tekniske Skoles ledelse takker såvel medarbejdere 
som eksterne samarbejdspartnere for – med engagement og 
ambitioner – at bidrage til at vi holder kursen, og bliver ved 
med at uddanne dygtige håndværkere og hele mennesker.

God læselyst
Connie Uhrup Krukow, vicedirektør

Strategi 
    2015-2017

Skolens ledelse har som strategisk mål 
og indsatsområde for 2015-2017 valgt:

”At ruste skolen bedst muligt 
til udbudsrunden i 2017”. 

Det sker i forlængelse af de strategiske mål   
fra 2012-2014 og bl.a. som konsekvens af en 
udmelding fra Undervisningsministeriet, 
som angiver, hvordan vi som skole bliver 
bedømt i forbindelse med udbudsrun-

den, som kommer i 2017.
Læs mere på side 22-23.
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Tre besøg fra Undervisningsministeren med vidt forskellige temaer vidner om et år med  
stor og mangfoldig aktivitet, forskellige elevgrupper og udfordringer.

Året der gik – highlights og stikord

Roskilde Tekniske Skole uddan-
ner selvstændige, reflekterende, 
fagligt nysgerrige og kompetente 
mennesker til gavn for arbejdsmar-
ked og samfund. Med udgangs-
punkt i vores elever og samfundets 
behov skaber vi de mest optimale 
rammer for udvikling, kvalitet og 
værdi i vores uddannelser.
Indtrykket af RTS i 2014 har væ-
ret mangeartet og med masser af 
udfordringer. OK13 har fyldt me-
get hos undervisere og ledere og 
forhandlingerne om eud-reformen 
og reformaftalen har bestemt sat 
sit præg på året der gik. Andre har 
haft blikket stift rettet på fx MÅLET, 
valgfag eller digitalt blanketflow.

Strategidag et højdepunkt
”Med engagement, samarbejde og 
respekt for mennesker og faglighed 
vil vi dagligt skabe den erhvervs-

skole, som andre gerne vil være en 
del af”. Strategidagen var en dag, 
hvor dette citat fra visionen blev 
bragt til live. For her var det hele. 
Flere af skolens medarbejdere har 
efterfølgende udtrykt begejsting for 
dagen og for oplevelsen af at være 
en del af noget større og fælles.

Tilbage og frem
Strategidagen var samtidig en 
skuen tilbage på strategiprocesser-
ne omkrig temaerne ”Innovation”, 
”Kompetenceudvikling” og ”At arbej-
de strategisk”, mens resten af året 
mere handlede om at tænke frem 
mod de nye indsatsområder, som 
handler om at ruste skolen bedst 
muligt til udbudsrunden i 2017.

At de gamle indsatsområder ikke 
er glemt, og at vi på mange måder 
allerede er igang med at ruste os 

til udbudsrunden, viser nogle af de 
mange tiltag, som gøres i daglig-
dagen og som kan ses af kalender-
oversigten på side 6. Undervisning 
i innovation, tværfagsuger, talent-
spotting og mesterskaber bidrager 
til en løbende indsats, som forføl-
ger de tidligere mål på nye måder.

Virksomhedskontakt
Skolens praktikcenter har haft stor 
bevågenhed i 2014. Der har været 
ekstra fokus på kontakten til virk-
somhederne – en kontakt, som 
også er i spil i flere udviklingspro-
jekter rundt omkring på skolen. Ud-
vikling og forsøg på at finde nye og 
bedre løsninger er et kendetegn for 
os. Kontakten til virksomhederne er 
et af de områder, som fortsat skal 
udvikles blandt andet i samarbejde 
med de lokale uddannelsesudvalg. 
Det er af afgørende betydning, at vi 

Strategitræet: collage af ideer, strategier og mål på strategidagen 12. september 2014. Læs mere om strategidagen på side 47.
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Vi har en mission
I 2014 blev skolens mission, vision og værdigrundlag 
revideret. Mission, vision og værdigrundlag er det fæl-
les afsæt for hele organisationens virke og hverdag. 

Disse udsagn er et ekstrakt af afsættet:
Roskilde Tekniske Skole uddanner selvstændige, reflekte-
rende, fagligt nysgerrige og kompetente mennesker. 

Med udgangspunkt i vores elever og samfundets behov, 
skaber skolen de mest optimale rammer for udvikling, kva-
litet og værdi i uddannelserne.

Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker 
og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole, 
som andre gerne vil være en del af.  

Skolen udbreder kendskabet til uddannelserne ved at tæn-
ke nyt og skabe aktiviteter, der giver positive oplevelser i 
vores forskellige studie- og fagmiljøer. 

Roskilde Tekniske Skole skal være én samlet skole med 
plads til lokale kulturer, og uddannelserne skal have en 
stærk og helhedsorienteret profil, der tager afsæt i fælles 
værdier og pædagogisk grundlag.

Vi anerkender hinandens roller og opgaver og etablerer et 
trygt og engagerende miljø, hvor læring og uddannelse fø-
rer til bedre faglighed, almen dannelse og aktiv samfunds-
deltagelse. 

En god omgangstone, nysgerrighed og humor fremmer en 
positiv og konstruktiv samarbejdskultur. Videndeling på 
tværs af afdelinger og fagområder sikrer udvikling af kvali-
tet i undervisningen og i drift.

Vi hylder det gode værtskab, og arbejder målrettet på at 
give vores samarbejdspartnere, gæster og kontakter en 
god og spændende oplevelse, når de samarbejder med os.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret læringskultur, der 
uddanner selvstændige, reflekterende, fagligt nysgerrige 
og kompetente mennesker. 

Eleverne får medansvar og indflydelse, og skal engagere 
sig i at forme uddannelserne og skolen. 

Alle medarbejdere skal have et højt vidensniveau, være en-
gagerede og aktive. 

Rummelighed, mangfoldighed og forskellighed afspejles i 
at være åben for andre vurderinger og anskuelser.

På skolen er der respekt om den personlige integritet, faget, 
funktionen, fællesskabet og skolens bygninger og inventar. 

bidrager til skabelse af praktikplad-
ser til skolens elever på erhvervsud-
dannelserne, hvis vi skal ruste os til 
skolens nye strategiske mål.

Ministerbesøg
I flere sammenhænge har skolen 
haft æren af besøg fra undervis-
ningsminister Christine Antorini i 
2014. 
Først i forbindelse med en klasse på 
Vilvorde, som havde et grundforløb, 
hvor der var særligt fokus på idræt, 
leg og bevægelse i undervisningen. 
Klassens elever havde behov for en 
anderledes tilrettelagt undervisning 
for at kunne klare grundforløbet, 
og det var glade elever ministeren 
mødte.
Næste gang var ved indvielsen af 
det nye praktikcenter for medie-
grafikere i Valby, som er etableret i 
samarbejde med Københavns Tek-
niske Skole i lejede lokaler på Ho-
tel- og Restaurantskolen. 
Sidste gang var et besøg på sned-
keruddannelserne på BYG, hvor 
temaet var træningen op til DM i 
Skills.

De tre besøg er med deres temaer 
vidne om skolens bredde og om de 
meget forskelligartede elevgrupper 
og udfordringer, som vi arbejder 
med. Samtidig er de vidne om en 
skole, som formår at levere ”en 
god vare” – uanset om det handler 
om ekstra støtte, samarbejde med 
eksterne eller udvikling af talent.

ETU og VTU
Skolen har i 2014 gennemført elev-
trivselsundersøgelse såvel som 
virksomhedstilfredshedsundersø-
gelse. Resultaterne er tilfredsstil-
lende, og kan ses på http://rts.dk/
om-rts/kvalitet/evalueringer. 

En lignende undersøgelse forven-
tes gennemført i løbet af 2016. I 
foråret gennemførtes en virksom-
hedstilfredshedsundersøgelse, 
men svarprocenten var så lav, at vi 
har valgt at gennemføre en ny un-
dersøgelse i 2015 for at få et bedre 
datagrundlag.
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2014 – et kalenderoverblik

Januar
10. Undervisningsminister Christine Antorini  
 besøgte skolens grønne uddannelser for at  
 høre mere om koblingen mellem bevægel- 
 se og læring på erhvervsuddannelserne.
18.  Åbent hus.
23.-25.  DM i Skills i Ålborg – med en række deltag-
 ere fra 9. klasse i Roskilde-området.
30. Informationsaften på Roskilde Tekniske 
 Gymnasium.

Februar
6. Fyraftensmøde med uddannelsesforsker  
 Christian Helms Jørgensen fra Institut for  
 Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC. 

Marts
14. 22 af skolens elever blev uddannet som  
 elevambassadører. De skulle efterfølgende  
 deltage i arrangementer sammen med  
 UE-vejlederne, hvor der er mulighed for  
 ung-til-ung-kommunikation og dialog fx  
 ved informationsaftener, åbent hus-arran- 
 gementer, messer, indskolingsforløb og  
 besøg på folkeskoler.
14. Gallafest htx.
21. Indvielse af 1.000 m2 klasserumsbygning 
 på Vilvorde.
31. Ballonprojekt htx.

April
24. Stresscoach Thomas Pape  holdt foredrag  
 for nye elever på Roskilde Tekniske Gym- 
 nasium og gav gode råd.

Maj
22.  Minidyrskue og åbent hus i Høng på Land-
 brugsskolen Sjælland.

Juni
11.-13.  Innovationscamp for htx i Hal 1 på Musicon.
20.  På Bygge og anlæg overrækkes hæders- 
 legat til snedkerelev Frederik Riber.
23.-26.  Efteruddannelse for vvs-faglærere i DK.
28. 169 studenter dimmiterede fra Roskilde  
 Tekniske Gymnasium.
30. 1. spadestik blev taget til Danmarks Rock- 
 museum - med en ægte rockspade produ- 
 ceret af RTS.

Juli
1.-7. Skolen er involveret i Roskilde Festival og  
 udsmykker fx bag Orange Scene og byg- 
 ger ”Sidde-væg”. 

August
12. RTS starter på valgfagsundervisning for  
 elever fra Tjørnegårdsskolen og Lynghøj- 
 skolen i Roskilde kommune. Det er planlagt  
 i samarbejde med skolerne og ungdoms- 
 skolen i Roskilde.
16.  Rabalder 2014 på Musicon. Blandt andet 
 hjalp RTS Danmarks Rockmuseum med
 selvbyg af diddleybow som publikumsaktivitet. 
21.  Indvielse af praktikcenter for mediegrafikere  
 på Vigerslev Alle i Valby og er opbygget i 
 samarbejde med Københavns Tekniske Skole.
27.  DHL-stafet med 11 hold som løb de 5 km. 
29.  Idrætsdag på htx.

September
12.  Strategidag for alle skolens ansatte. Op- 
 samling på skolens strategiproces i en mas- 
 se workshops – og underholdning ved Top- 
 gunn efter den fælles spisning.
22.-29. Skills Stafet for over 2000 folkeskole- 
 elever fra 8. og 9. klasse.
 

Oktober
1.-3.  Skills Stafet for folkeskoleelever fra 9. klasse.

November
6. Samarbejde med Jyllinge Skole om projekt-
 arbejde for folkeskoleelever i DUR-projektet.
12. Fokus på uddannelse, uddannelsesmesse  
 i Roskilde.
13. Undervisningsminister Christine Antorini  
 besøgte Bygge og anlæg for at se dygtige  
 talenter på skolen træne til DM i Skills.
19.-20.  Erhvervsskolernes Innovationsdage – et in- 
 novationssamarbejde mellem RTS, Ros- 
 kilde Handelsskole og UCR Slagteriskolen  
 afholdt i Hal 1 på Musicon. 
 

December
3. TV-programmet ”Vanens magt” satte fokus  
 på rengøring, madspild og affaldssortering  
 på RTS ved hjælp af nudging.
9. Snedker- og industriteknikerelever fra 
 Roskilde Tekniske Skole donerede fugle-
 huse og æblekroge til Zonta Roskildes jule- 
 marked til fordel for unge mødre.
12.  Det traditionsrige Luciaoptog med htx-drenge.

2000       2001        2002        2003      2004       2005        2006       2007       2008      2009       2010       2011       2012        2013        2014
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Fortsat fremgang i antallet af årselever, flere aktiviteter for grundskolerne, nedgang i 
AMU-aktiviteterne og en solid økonomi – det er lynbilledet af RTS i 2014.

Udviklingen i skolens aktiviteter

Figur 1: Årselevudviklingen på RTS fra 2000 til 2014 (ekskl. kostelever). Tal fra 2012 og tidligere indeholder ikke elever fra Fodterapeutskolen.

2000       2001        2002        2003      2004       2005        2006       2007       2008      2009       2010       2011       2012        2013        2014

1.830

2.096

2.066

2.168

2.299

2.341

2.551

2.887

2.834

2.925

3.173

3.356

På Roskilde Tekniske Skole har 
der i 2014 totalt været en fremgang 
i antallet af årselever (ÅE) ekskl. 
udlagt aktivitet og kostafdeling på 
i alt 184 ÅE eller knapt 6 %. Tager 
vi kosteleverne med, så er vi godt 
over 3500 ÅE. 

Der er samlet set tale om en glæ-
delig fremgang, hvor der dog ses 
en lille tilbagegang på htx-området, 
jf. figur 2 på næste side, grundet et 
lavere elevindtag i 2014 og 2013 
end tidligere. Det er dog lykkedes 
at vende tilbagegangen i optag, så 
der i 2014 blev optaget flere elever 
end i 2013.

Øget indskoling
Igen i 2014 ses en glædelig stig-
ning på indskolingsområdet. Ros-
kilde Tekniske Skole har været, 
og er fortsat, meget opmærksom-
me på vigtigheden af rekruttering 
fra grundskolen, og har iværksat 
en række aktiviteter for at udvide 
samarbejdet med grundskolen. 
Læs mere på side 32-33 i artiklen 
om rekruttering og synliggørelse.
 
Praktikcenter
I forbindelse med indførelse af 
praktikcentre i 2013 blev skolen 

godkendt som praktikcenter. Det 
har medført et stigende antal år-
selever på skolepraktikområdet  
(SPR) blandt andet fordi, at skolen 
har overtaget praktikcenterfunktio-
nen på mediegrafikerområdet for 
hovedstadsområdet.
Skolen har oprettet nyt praktikcenter 
for mediegrafikeruddannelsen i le-
jede lokaler på Hotel & Restaurant-
skolen i Valby, som drives af Ros-
kilde Tekniske Skole i samarbejde 
med Københavns Tekniske Skole.

Øvrige
Aktiviteten ”Øvrige” i figur 2 (se 
næste side) består af åben uddan-
nelse (ÅU), indtægtsdækket virk-
somhed (IDV) og arbejdsmarkeds-
uddannelser (AMU).
På trods af flere gode initiativer 
oplevede vi et fald i skolens efter-
uddannelsesaktiviteter. Det skyl-
des primært færre aktiviteter for 
jobcentre samt udliciterede kurser. 
Desuden skyldes det, at virksomhe-
derne har sværere ved at undvære 
deres medarbejdere, grundet et 
stigende aktivitets-
niveau i 

anlægsbranchen i 4. kvartal 2014. 
Den største del af kursusaktivite-
terne afholdes fortsat inden for det 
grønne område. Det faglige niveau 
er tilfredsstillende. Det fremgår af 
kursisternes evalueringer, hvor 90 
% af kursisterne er ”Meget tilfreds” 
eller ”Tilfreds” med det gennemfør-
te kursus og skolen har pæne be-
ståelsesprocenter på de afholdte 
AMU-kurser.

Efteruddannelse i udvikling
Roskilde Tekniske Skole deltog i 
2014 i mange spændende projekter 
for at udvikle og markedsføre sko-
lens efteruddannelsesaktiviteter.
Fx var der ”TUP SMART”, som 
er et samarbejde med flere er-
hvervsskoler på Sjælland om 
markedsføring og synliggørelse 
af efteruddannelsesaktiviteter via 
de sociale medier som Facebook 
og LinkedIn. Se mere på 
www.amu-let.dk



Der var også ”TUP SUMA” – et 
samarbejde med flere erhvervs-
skoler og SOSU-skoler på Sjæl-
land omkring fleksibel afholdelse 
af AMU-aktiviteter, blandt andet 
ved brug af læringskontrakter.

Efteruddannelse i 2015
I 2015 ser vi flere muligheder for 
øget aktivitet på efteruddannel-
sesområdet. Der forventes at blive 
mangel på kvalificeret arbejdskraft 
inden for bygge- og anlægssekto-
ren. Skolen deltager i flere projek-

ter i den sammenhæng, fx Hånd-
værkerakademiet. En konstruktion, 
som skal sikre, at der er kvalificeret 
arbejdskraft til store byggeprojek-
ter, der sættes i gang på Sjælland.

Derudover videreudvikler vi åbent- 
værksteds-modellen på Bygge og 
anlæg, hvor det er muligt at tilmelde 
sig et kursus med få timers varsel.
 
Den reviderede positivliste for 6 
ugers jobrettet uddannelse giver 
mulighed for nye interessante kur-

suspakker. Endelig er der de nye 
adgangsmuligheder til efteruddan-
nelse målrettet personer med en 
forældet, længerevarende videre-
gående uddannelse.

Solid økonomi
Skolens omsætning var i 2014 på 
382 mio. kr. Årets resultat blev et 
overskud på 12,2 mio. kr., hvilket 
er 6,2 mio. kr. over de budgettere-
de 6 mio. kr.
 
Det er et godt resultat og vigtigt 
for at kunne opretholde ambitions-
niveauet med hensyn til at udvikle 
de fysiske faciliteter, hvilket især er 
synligt ved de mange igangværen-
de og kommende om-, til- og ny-
byggerier jf. side 38. 

Resultatet vil også medvirke til at 
understøtte skolens målrettede 
strategiske satsning. Endelig vid-
ner skolens resultat om en orga-
nisation med et tilstrækkeligt kapi-
talberedskab, som er i kontrol og 
balance.
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Figur 2: Årselever i 2013 og 2014 fordelt på aktiviteter. Aktiviteten ”øvrige” består af åben uddannelse (ÅU), indtægtsdækket virksomhed (IDV) og 
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

Indskoling Grundforløb Hovedforløb HTX Skolepraktik Kostelever Øvrige
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Figur 3: Årselever i 2013 og 2014 fordelt på afdelinger. Forskellen på htx-aktiviteterne i figur 2 og 3 
skyldes, at indskolingsaktiviteten i figur 2 er placeret i en selvstændig gruppe. 
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Der er større og større søgning til eux, hvor eleven tager sin erhvervsuddannelse med 
en række fag på gymnasieniveau og dermed udvider sin studiekompetence.

2014 bød igen på en forøgelse 
i antallet af elever, der ønskede 
at tage deres uddannelse som 
eux, hvor der sker en påbyg-
ning af den tekniske uddannelse 
med en række fag på gymnasie- 
niveau. I alt blev der i Roskilde 
optaget 92 elever heraf 6 fra Ud-
dannelsescentret – Slagerisko-
len i Roskilde (UCR), hvor der er  
eux-mulighed på uddannelsen 
som ernæringsassistent.
Derudover gennemføres eux for 
landmand og dyrepasser i Høng i 
samarbejde med Høng Gymnasi-
um med stor succes.
 
Fire klasser i Roskilde
Der blev oprettet fire klasser i Ros-
kilde: en blandet klasse med ud-
dannelser fra Bygge og anlæg og 
elever fra UCR, en personvogns-
mekanikerklasse, en elektriker-
klasse samt en klasse, hvor elever 
fra eux-uddannelserne i indgangen 
Produktion og udvikling var sam-
men.  
Der var i 2014 så få tilmeldte 
eux-elever på anlægsgartnerud-
dannelsen, at der ikke var grund-
lag for at oprette hold.

Nye forbedrede rammer
De mange elever medførte behov 
for justering af de fysiske rammer. 
Derfor er eux nu flyttet til nyindret-
tede lokaler på Pulsen 2. Det har 
givet mulighed for et ekstra under-
visningslokale, forsøgsværksted 
og aktivitetsrum.

Htx-lærere på hovedforløb
Eux-elever på hovedforløbet un-
dervises i gymnasiefagene af lære-
re fra htx-afdelingen. De foreløbige 
erfaringer er gode, trods it-proble-
mer, fordi eud og gymnasier har 
forskellige it-systemer.

De elever, som er startet som 
eux-elever på dyrepasseruddan-

nelsen i Høng fortsætter som plan-
lagt deres uddannelse på Vilvorde 
i Roskilde, hvor hovedforløbsun-
dervisningen vil blive gennemført i 
samarbejde med htx-lærerne.

Uændret frafald
Frafaldet i efteråret var på ca. 25% 
men med samme tendens som i 
2013, nemlig at 95% af de elever, 
som opgav eux fortsatte deres ud-
dannelse som ordinære eud-ele-
ver. Dermed blev eleverne fast-
holdt både i uddannelsen og på 
Roskilde Tekniske Skole.
 
Flere uddannelser med eux
I 2015 er det besluttet, at RTS ud-
byder alle uddannelser, der har 
mulighed for det som eux. Det 
betyder, at  antallet af eux-uddan-
nelser stiger fra 12 uddannelser i 
2014 til 18 uddannelser i 2015. 

De nye uddannelser med eux på 
RTS er skiltetekniker, IT-supporter, 
produktionsgartner, væksthusgart-
ner, skov- og naturtekniker samt 
bageruddannelsen, som gennem-
føres i samarbejde med UCR. 

Reform giver ændringer
Reformen vil give store ændringer 
på eux. En forventet harmonisering 
af uddannelserne i fire hovedom-
råder vil give bedre samlæsnings-
muligheder. Til gengæld vil en op-
splitning af de fælles gymnasiefag 
kaldet ”x-fag” på Grundforløb 1 
(GF1) og Grundforløb 2 (GF2) give 
en skævvridning af lærerresurser 
og gøre det sværere at sammen-
sætte et elevskema med en veks-
len mellem praktiske og teoretiske 
fag.

Eksamenskrav
Det er nemlig et krav, at eleverne 
allerede på GF1 afslutter fagene 
dansk, engelsk og samfundsfag 
på C-niveau med eksamen i et fag 

til jul. I foråret afvikles matematik 
samt to fag på C-niveau, som af-
sluttes med eksamen i et fag i juni. 
På hovedforløbene afventer vi nye 
bekendtgørelser fra ministeriet og 
de faglige udvalg.

Svært for ældre
På grund af adgangsbegrænsnin-
gen til GF1 hvor der afvikles tre fag 
på C-niveau, vil det ikke være mu-
ligt for ældre elever at gennemføre 
et euxforløb indenfor de eksiste-
rende rammer. 

RTS er i samarbejde med VUC, 
UCR og Roskilde Handelsskole i 
gang med at udvikle et undervis-
ningsforløb for de elever, der øn-
sker en eux-uddannelse og som 
ikke kan optages direkte. Forløbet 
kører parallelt med GF1 og elever-
ne kan fortsætte på GF2 sammen 
med de eksisterende eux-elever. 
I 2014 var der på skolen ca. 25 ele-
ver, der ikke ville kunne optages 
efter de regler, som kommer til at 
gælde efter reformen.

Flere elever?
Det er svært at vurdere om antallet 
af eux-elever fortsat vil vokse. Der 
har blandt andet ved åbent hus 
været en stor interesse for området 
og de seks nye uddannelser med 
eux-mulighed burde kunne give en 
tilvækst. På den anden side er der 
kommet adgangsbegrænsning, 
både med karakterkrav og opta-
gelsesmulighed. Vi følger derfor 
spændt tilmeldingerne til august. 

Hovedforløbene skulle fremadret-
tet blive større, da et stort problem 
har været praktikpladser og kvoter 
på skolepraktikken i de mest po-
pulære fag. Fra august er der frit 
optag i skolepraktik for elektriker-, 
tømrer- og personvognsmekani-
keruddannelserne.

Eux – erhvervsuddannelse med gymnasiefag
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Flere elever  på gartneruddannelsen og mere samarbejde med læremestre skal sikre 
flere praktikpladser.

Dyrepasseruddannelsen i Roskil-
de har haft et travlt 2014. Udover 
almindelig undervisning og under-
visning i valgfag for folkeskoler (se  
side 32) har vi bl.a. haft fornøjelsen 
af at undervise 100 politiaspiranter 
i håndtering af dyr – alt fra krybdyr 
til klovdyr.
Der kommer et nyt hovedforløb 
med speciale som dyrehandler, 
samt en ny struktur uden trin på 
specialet Hest, så dyrepasserud-
dannelsen udvikler sig konstant. 

Fokus på praktikpladserne
På Landbrugsskolen Sjælland i 
Høng har elevtallet udviklet sig 
positivt også i 2014, trods udfor-
dringer med at sikre praktikplads 
til alle. Skolen har i den sammen-
hæng afholdt to møder for læreme-
stre, som begge var velbesøgte. 
Det første møde var en dialog, 
hvor  emner som lønforhold, uddan-
nelsesaftaler og skoleterminer var 
på dagsordenen. Det andet møde 
handlede primært om jobmatch mel-

lem læremestre og elever samt et 
minikursus i personaleledelse. 
Den gode dialog blev taget til efter-
retning i skolens videre arbejde med 
at sikre praktikpladser til eleverne.

Samarbejde om 10. klasse
Skolen samarbejder også om 10. 
klasse med Høng Gymnasium og 
Høng skole, hvor det er lykkedes 
at starte en klasse i 2014. Her ud-
byder skolen valgfag.
I 10. klasse udvides samarbejdet 
med yderligere et valgfag i idræts-
ledelse, som landbrugsskolens 
idrætslærere skal varetage.

Samarbejde om unge
Skolen har et samarbejde med an-
dre erhvervsskoler og produktions-
skoler i Holbæk, Odsherred og Ka-
lundborg kommuner. Samarbejdet 
handler om at spotte de unge, der 
er frafaldstruede på grund af angst 
og depression. Skolerne har fået 
eksterne midler til projektet. 
I 2015 vil det største arbejde gå 
på at forberede det nye forløb på 
landbrugets lederuddannelser, og 
det nye forløb på grundforløb. 

Progressiv læring
Progressiv læring skal være med 
til at fastholde elever. 22 lærere 
fra plantesporet og dyresporet  har 
deltaget i modelskolesamarbejdet 
med Undervisningsministeriets 
Fastholdelsestaskforce. I forløbet 
har de deltaget i seminarer og træ-
ningsforløb med fokus på værktø-
jet progressiv læring Det handler 
om at  fastholde grundforløbsele-
ver blandt andet via synlige læ-
ringsmål og positiv faglig feedback.

Modelskole
Deltagelsen i modelskolesamar-
bejdet har skabt opmærksomhed 
på værdien i kollegial sparring og 
supervision. Der er blandt lærere 
store forventninger til det videre 

samarbejde i modelskolesamar-
bejdet i 2015, hvor flere metoder til 
fastholdelse tages i brug.

Lærergruppe reorganiseret
I sommeren 2014 blev lærergrup-
pen på Akademiet for grønne 
uddannelser organiseret i en ny 
teamstruktur, der giver øget mu-
lighed for kollegialt samarbejde 
og faglig sparring. Teamstrukturen 
skal medvirke til implementering af 
det fælles pædagogiske og didak-
tiske grundlag.

Anlægsgartnere til Skills
I efteråret 2014 har anlægsgartner-
elever på Roskilde Tekniske Skole 
gået forrest og promoveret faget i 
forbindelse med afholdelse af DM i 
Skills. Anlægsgartnerfaget var med 
som demonstrationsfag for første 
gang. Afholdelsen var en stor suc-
ces, og vi høstede gode erfaringer 
i forhold til næste års afholdelse af 
DM i Skills. Her deltager anlægs-
gartnerne som konkurrencefag.

Fremgang for gartnere
Det har vist sig at være en klog 
satsning, da vi i sin tid valgte at 
udvide planteskolen på Vilvorde. 
Elevtallene har været stigende lige 
siden. Eleverne orienterer sig sta-
digt mere mod gartneri udendørs. 
For at kunne imødekomme elever-
nes ønsker om at kunne udføre så 
meget praktisk arbejde som muligt,  
mens de er på skolen, udvider vi 
nu  de dyrkningsarealer til produk-
tionen af grøntsager og bærbuske 
og frugtavl som plantagelignen-
de dyrkningsområder. Det bliver 
spændende at se, om ikke også  
dette initiativ vil vise sig at være 
godt for elever såvel som skole.  

Én gartneruddannelse
Væksthusgartneruddannelserne 
og produktionsgartneruddannel-
serne bliver sammenlagt til én 

Akademiet for grønne uddannelser

Alexander Briand de Crevecoeur promove-
rede anlægsgartnerfaget på Skills 2015.
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gartneruddannelse  med tre mulige 
specialeretninger.  Den nye uddan-
nelse kommer til at indeholde yder-
ligere seks ugers skoleundervis-
ning for at imødekomme stigende 
krav fra erhvervets interessenter. 
Vi ser frem til  arbejdet med tilrette-
læggelsen af den nye uddannelse 
med mulighed for at fordele skole-
undervisningen over tre skoleperi-
oder fremfor de nuværende to.

Skov- og naturteknik
På skov- og naturteknikgrundforlø-
bene har det vist sig at bære frugt, 
at vi har investeret massivt i udvi-
delse af maskiner til kratrydning, 
motorsave og andet udstyr. Også 
på dette område skal vi imøde-
komme et stigende antal elever. Vi 
har udfordringer med at transpor-
tere det store antal elever til rele-
vante øvelsesarealer, men vi har 
gode samarbejder med godser og 
skovområder i vore omkringliggen-
de områder.
Vi forventer at få stor glæde, og 
indtægter af vores savværk i Vran-
ge Skov med mulighederne for at 
vi fremover kan levere træ til ek-
sempelvis tømrereleverne på Byg-
ge og anlæg.

AMU og kurser
2014 var et godt år trods en ned-
gang i årselever. Det skyldes to 
faktorer. Den positive faktor er 
gennemførelsen af sprøjteopda-
teringskurser, hvor der i 2013 og 
2014 er gennemført et stort antal 
opdateringskurser. Hvert 4. år skal 
sprøjtecertifikater og beviser opda-
teres. Det forventes at aktiviteten i 
2015 vil ligge på niveau med 2014. 

Den anden faktor, der får indflydel-
se på aktiviteten, er stramningerne 
på AMU-regelsættet i forhold til 
udlicitering. Flere landboforenin-
ger meldte fra i 2014 i forhold til 
at afvikle produktionskurser un-
der AMU-systemet. Vi arbejder 
på,  at det bliver så smidigt som 
muligt, men må også erkende at 
fleksibiliteten i anvendelsesmulig-
hederne er blevet begrænsende. 
Dog tegner der sig små lyspunkter 

og åbninger i forhold til den nye 
AMU-bekendtgørelse, hvor afta-
leteksten antyder små lempelser i 
regelsættet.

Pakker på vej
1. januar 2015 bortfalder mulighe-
den for ”6-ugers selvvalgt uddan-
nelse” for ledige. Samtidigt indføres 
som afløser ”6-ugers jobrettet ud-
dannelse” i form af kursuspakker, 
som er udmeldt af de faglige ud-
valg. Vi forventer det vil give afkast 
i AMU – dog tidligst fra 2. kvartal, 
fordi pakkerne først blev meldt ud 
med udgangen af 2014. A-kasser 
og jobcentre skal først i første kvar-
tal have deres system på plads. Vi 
har dog allerede fra starten af 2015 
udbudt pakkerne indenfor et stort 
område af AMU på Roskilde Tekni-
ske Skole. Vinteren 2014/2015 har 
været gunstig for de erhverv der har 
interesse indenfor vores AMU-akti-

viteter. Det giver en afsmittende ne-
gativ effekt i antallet af kursister fra 
virksomheder. Vi vil dog fortsat gøre 
en indsats for at få uddannet og ef-
teruddannet ufaglærte og faglærte 
inden for vores primærområder. Vi 
opsøger nye og andre muligheder 
og samarbejder i 2015.

Svanemosegård
Hovedbygningen på Svanemose-
gård blev renoveret og istandsat i 
2014. Det har givet to nye klasse-
lokaler og et multilokale,  som fx  vil 
kunne anvendes til biologiunder-
visning. Med denne istandsættelse 
gives der mulighed for flere uddan-
nelsesaktiviteter.
Værkstedshallen er blevet færdig, 
og har nu et nyt værkførerbur, ud-
sugning og ventilation samt nyt 
undervisningslokale til gaffeltruck. 
Faciliteterne er i top til glæde for 
både undervisere og kursister.

EGU er en succes
Erhvervsgrunduddannelse (EGU) på Vilvorde har været en stor 
succes, som forventes at fortsætte i sin nuværende form med 
små justeringer. Det er karakteristisk for EGU, at uddannelsen 
er bygget på meget praktik og kun lidt traditionel teori. For man-
ge af eleverne på EGU har skolegang været forbundet med ne-
derlag. Forløbet består af fem pakker som erhverves i en nøje 
tilrettelagt rækkefølge, der tager hensyn til disse ting. Fx place-
res de teoretiske dele altid om morgenen, hvor denne del af un-
dervisningen modtages bedst. Der gøres en ekstra indsats for at 
skabe et fællesskab på holdene, og eleverne støtter og bakker 
hinanden op. På EGU handler det også rigtig meget om, at der 
skabes tillid mellem underviseren og den enkelte elev, som skal 
have gode oplevelser ved at gå i skole. 

Den første pakke har der ved de to opstarter i 2014 været fuld til-
slutning til. De resterende pakker har været med lidt færre delta-
gere. Forløbet er først nu ved at forankre sig hos kommunernes 
EGU-vejledere, som udtrykker tilfredshed med skolens tilbud, 
fordi det nu er blevet til et sammenhængende forløb bygget op 
af pakker. I 2015 starter vi igen to forløb op, og interessen er støt 
stigende blandt EGU-vejlederne i Østdanmark. Der er pt. tilmel-
dinger til opstarten i august 2015, og til opstarten i januar 2016.  



Fremgang i elevtal, talenter, besøg i udlandet og reformarbejde har sat sit præg på ud-
dannelserne i 2014.
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I 2014 har vi har en fremgang i for-
hold til 2013 på godt 72 årselever. 
Vores tiltag for at blive synlige i 
uddannelsesbilledet, fx samarbej-
det med vejlederne i UU-centrene, 
Skills Stafetten og oplevelsesdage 
har båret frugt. 
Det er især elektriker- og smede-
uddannelsen, der trækker tallet op 
med henholdsvis 50 ekstra elever 
på elektikeruddannelsen og 18 på 
grundforløbet for smede. 

IT-supporteren hitter
Den øgede mængde elever på 
elektrikeruddannelsen skyldes 
især, at der er udbudt et nyt grund-
forløb som IT-supporter.
Fremtiden vil vise, om det er en 
uddannelse, som vi skal gøre mere 
for og hvor vi i øvrigt kan udvide 
vores udbud. 
På industritekniker- og  vvs-energi-

uddannelserne oplever vi en min-
dre fremgang. Personvognsmeka-
niker har  en mindre tilbagegang. 

Eux og udfordringer
Eux’s grundforløb er steget med 
godt 10 årselever på afdelingen. 
Det ser ud til at arbejdet med en 
grundigere visitation af eleverne 
ved opstarten betyder, at flere ele-
ver vil gennemføre grundforløbet, 
end tilfældet var de foregående år. 
Vores største udfordring med eux 
er at få udbredt kendskabet til ud-
dannelsen til virksomhederne og få 
dem til at indgå eux-uddannelses-
aftaler.

Internationisering
Afdelingen har i året afviklet to ud-
landsture. Den ene var en studie-
tur til BMW-fabrikken i Leipzig for 
elever på grundforløb. Her kunne 

eleverne opleve den nyeste tekno-
logi på nærmeste hold. Det andet 
var et forløb for 10 elever, som var 
på collegeophold i 4 uger i Bethle-
hem, USA. 
Collegeopholdet var et stramt 
program med en blanding af un-
dervisning, kulturelle besøg og 
virksomhedsbesøg. Eleverne var 
indkvarteret privat hos elever, der 
gik på college. Elevernes tilbage-
meldinger om turen er, at det var 
en fantastisk oplevelse. Især det at 
bo hos en amerikansk familie gjor-
de et stort indtryk. Turen foregik  i 
et samarbejde mellem Roskilde 
Handelsskole og VidenDjurs.

Dygtige elever 
I starten af 2015 var to elever fra 
afdelingen med til DM I Skills – 
personvognsmekaniker Mikkel 
Jarmer og industritekniker Kasper 
Birk Pedersen.
I løbet af året var der mange 12-tal-
ler ved karakteruddelingen, så vi 
kunne indstille omkring 15 elever til 
Metalindustriens Lærlingepris, som 
blev vundet af personvognsmeka-
niker Emilie Kristine Rath fra RTS.

Mere it i undervisningen
Vi har i 2014 fået udviklet og im-
plementeret meget mere it i under-
visningen. Det er et omfattende 
arbejde og der er flere rigtig gode 
resultater. Fx laver vi opgaver, hvor 
elever skal aflevere videoklip som 
lægges  på YouTube. Lærerne har 
fx udarbejdet instruktionsvideoer til 
maskiner, opgaver og arbejdsmil-
jø, som  eleverne kan se på deres 
smartphones. Herved kan elever-
ne selv opsøge viden og få hjælp,  
når og hvis de har behov.

Reform 2015
Afdelingen udbyder to fagretnin-
ger på grundforløbets første del. 
Den ene fagretning hedder ”Tek-
nik, energi, styring og it” og tager 

Bil, metal, vvs og elektriker

Mikkel Jarmer repræsenterede RTS til DM i Skills 2015 som personvognsmekaniker.



udgangspunkt i uddannelserne 
elektriker, vvs-ventilation og data 
og kommunikationsuddannelser-
ne. Den anden fagretning hedder  
”Metal, teknik og mekanik”, tager 
afsæt i   smede-, industritekniker-, 
vvs-energi- og personvognsmeka-
nikeruddannelsen. 

Udvikling og organisering
Vi er i gang med udviklingsarbejdet 
på grundforløbets første og anden 
del.  Det er en udfordring  at forstå 
reformens intentioner og så få ud-
viklet det til nogle praktiske forløb og 
projekter, som eleverne kan forhol-
de sig til og som afspejler en attrak-
tiv uddannelse. Hertil kommer den 
organisering, der skal til for at løfte 
tværfaglighed og helhedsoriente-
ring på tværs af uddannelserne.

Adgangskrav
På industritekniker-, smede- og 
personvognsmekanikeruddannel-
serne er der indført adgangskrav 
til uddannelsernes hovedforløb. 
Her har de faglige udvalg valgt fire 
grundfag, som eleverne skal have 
bestået, inden de kan få adgang til 
uddannelsernes hovedforløb. 
Disse fag har et omfang, der gør 
det meget vanskeligt at nå på 
grundforløbets anden del. Det bli-
ver spændende at følge, hvilke  
konsekvenser det får for vores 
muligheder for at tiltrække elever 
fremover.

På industriteknik
Vi har styrket indsatsen mellem virk-
somhed og skole ved at tage på virk-
somhedsbesøg efter endt Hovedfor-
løb 2. Derudover har vi mesterbesøg 
efter hvert skoleophold.
Afdelingen er også med i EU-pro-
jektet ”Østersøen rundt”, hvor der 
er udveksling af elever, hvis lande 
grænser op til Østersøen. Vi har 
elever, der nu skal til Sunne i Sve-
rige. Eleverne er fra Primodan, og 
der er elever fra Sverige der skal til 
Primodan på udveksling i 3 uger.
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Fodterapeutskolen 
Året 2014 på Fodterapeutskolen har budt på individuelle per-
sonlige kompetenceudviklingsforløb og spændende pædago-
giske udviklings- og arbejdsopgaver. Det har især handlet om 
implementering af det fælles pædagogiske og didaktiske grund-
lag, kaldet MÅLET. 
Fodterapeutskolen fortsætter i 2015  arbejdet med implemen-
tering af MÅLET,  som blandt andet indgår i hverdagens hand-
leplaner for eleverne og bruges som praktisk målepind for alt, 
hvad vi foretager os.

Første DEP-kandidat
I 2015 kan vi sige tillykke til den første underviser fra Fodte-
rapeutskolen, som har gennemført en diplomuddannelse i er-
hvervspædagogik (DEP). 

Derudover har  store økonomiske udfordringer, med personale-
afskedigelser til følge, sat sit præg. Der er også sket en harmo-
nisering i lokalaftalen, hvilket har betydet nedsat forberedelses-
tid for underviserne.
At der er færre undervisere til at varetage de mange undervis-
ningsopgaver, giver udfordringer i forhold til praktisk undervisning 
på klinik- og værkstedsområdet. Nye klassefordelinger og under-
visningsformer er i støbeskeen for at løse denne udfordring. 

Dedikerede medarbejdere
Heldigvis er Fodterapeutskolens medarbejdere iderige, inno-
vative, fleksible og dedikerede til deres fag. Til trods for den 
usikkerhed som en afskedigelsesrunde medfører, har medar-
bejderne  fokus på muligheder i fremtiden.

Fødselsdag
I 2015 fejrede Fodterapeutskolen 50 år som selvejende instituti-
on. Skolen fejrede fødselsdagen med åbent hus og samarbejds-
partnere dukkede op med gaver og lykønskninger. Ved den lej-
lighed fortalte skoleleder Lykke Rønholt gæsterne, at man fra 
ledelsens side også i 2015 vil arbejde for en forlængelse af ud-
dannelsen – fra de nuværende 18 måneder til 24 måneder.

Flot fødselsdagskage til Fodterapeutskolen leveret af køkkenet på Ledreborg Allé.
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En række udviklingsgrupper arbej-
der med at udfolde de forskellige 
fagretninger, som er udbudt med 
start i august. Begge afdelinger 
vælger at udbyde tre fagretninger 
på Grundforløb 1. 

Fagretninger på CMK
CMK udbyder fagretningerne: 
• Det håndgribelige design
• Det digitale design
• Det digitale design.
 
Fagretningerne dækker bredt over 
de uddannelser, som udbydes på 
afdelingen. Samtidig giver de den 
enkelte elev mulighed for efterføl-
gende at søge optagelse på anden 
del af grundforløbet på den ønske-
de uddannelse.

Fagretninger på BYG
BYG har også beskrevet fagretnin-
ger, der indeholder flere fag og ud-
dannelser, så de nye elever kom-
mer til at prøve mere end et fag.
Her kan de vælge fagretningerne:
• Den digitale håndværker
• Det levende byggeri
• Grøn bolig

Spændende fagretninger, der prø-
ver at give en ny vinkel og definiti-
on af, hvad godt håndværk og en 
moderne håndværker er.

Reform på uddannelserne
Arbejdet med eud-reformen blev 
startet på et afdelingsmøde, hvor 
reformens grundtræk, struktur og 
indhold blev gennemgået. Herefter 
er der nedsat en gruppe af under-
visere på hver afdeling, som skal 
arbejde med de fagretninger, som 
er defineret på BYG og CMK.
Allerede i januar kom de første 
skitser, som indeholdt en samlet 
plan med forslag til projekter, valg-
fagene og deres indhold, placering 
og organisation samt hvordan be-
vægelse og motion kan integreres 

i undervisningen. Herefter skal ar-
bejdsgrupper udmønte reformen i 
konkret undervisning og projekter. 

MÅLET
På CMK blev det fælles pædago-
gisk didaktiske grundlag – kaldet 
MÅLET – lanceret af den pædago-
giske udviklingschef i samarbejde 
med afdelingens uddannelseslede-
re. Hver uddannelse arbejdede ef-
terfølgende med tre udvalgte emner 
fra MÅLET. Resultatet af arbejdet er 
derefter fremlagt for hele afdelingen.

Et eksempel
På hovedforløb for webintegratorer 
(WI-HF) blev der fx arbejdet med 
tre udvalgte overordnede emner: 
• Ambasadører/rollemodeller, fæl- 
   lesskab og relationer.
• Fysiske læringsmiljøer
• Udvikling, progression og evalu- 
   ering.

Siden er der arbejdet bevidst med 
MÅLET fx ved at DEP-kandidater 
(diplomuddannelse i erhvervspæ-
dagogik) har fremlagt deres op-
gaver for resten af lærergruppen, 
med vægt på, hvordan de opnåe-
de kundskaber kan implementeres 
i undervisning og projekter.

Metoder til differentiering
Der er blevet introduceret Flipped 
Class Room, ”rød, gul, grøn”, ”Ga-
mification”, ”kasketter efter mål” og 
forskellige differentieringsmetoder.
Flipped Class Room introduktio-
nen blev siden hen til et selvstæn-
dig emne for et afdelingsseminar, 
hvor begrebet blev introduceret.
Værktøjer og software blev introdu-
ceret på seminaret, og der blev pro-
duceret videoer ud fra præmissen 
”learning by doing”.
Efterfølgende er der blevet købt 
professionelt software. Det har 
gjort, at der næsten dagligt bliver 
produceret Flipped Class Room 

klip til undervisningen samt opta-
gelse af undervisningen til repetiti-
on. Så nu ligger der mange timers 
undervisningsmateriale på YouTu-
be, tilgængeligt for vores elever.

Pædagogisk fokus
Desuden er der arbejdet med pæ-
dagogik i flere sammenhænge.Fx 
har der været arbejdet med ”socia-
le konstruktioner, samarbejdstek-
niker og teambuilding” samt med  
udvalgte emner fra MÅLET temati-
seret under tre fokuspunkter:

1. Klarere fokus i projekter
• Eleven ved, hvad der skal ske  
   hver dag
• Eleven ved, hvad målet med hvert 
   projekt er
• Eleven udfordres hver dag på sit 
   niveau
• Eleven får en klar oplevelse af,  
   om målene er opnået.

2. Sproglighed i praktikken:
• Elevens sproglighed bliver brugt  
  aktivt i undervisningen
• Eleven kan formulerer sig mundt- 
   ligt om kode
• Eleven oplever, at læreren i hø- 
  jere grad vejleder i problemløs- 
   ning
• Eleven har hver dag snakket med  
   flere.

3. Forpligtigende fællesskab
• Eleven oplever, at læreren tager  
   ansvar for læringsrummet
• Eleven oplever en bevist organi- 
   sering af læringsrummet
• Eleven oplever at være en vigtig  
   del af en gruppe
• Eleven bliver hver dag udfordret i  
   et fællesskab
• Eleven oplever at der bliver stillet  
   krav til fællesskabet.

Pædagogik og DEP-vejledere 
Det klare fokus har bragt megen 
pædagogisk udvikling med sig til 

Center for Medie og Kommunikation & BYG
Både på Bygge og anlæg (BYG) og Center for Medie og Kommunikation (CMK) forbe-
reder man sig til reformens ikrafttræden. Der er stærk fokus på pædagogik og MÅLET.
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gavn for eleverne på afdelingen.
Afdelingen har haft en del faglæ-
rere på kursus i Klasseledelse og 
relationskompetence samt Prak-
sisfællesskaber.
Tre lærere har været på kursus 
som DEP-vejledere, så flere nu kan 
støtte DEP-kandidaterne i uddan-
nelsen, og støtte lærere der ikke er 
begyndt på DEP endnu i den dag-
lige undervisning. DEP-vejlederne 
har udviklet et lille kursus for nyan-
satte, der skal afprøves i 2015.

Kvote med konsekvens
Indførelse af kvote på uddannel-

sen Web-integrator betyder, at ak-
tiviteten på uddannelsen vil dale til 
1/3 af det hidtidige niveau i de kom-
mende år.

Skolen har taget initiativ til tilpas-
ning af medarbejderstaben og der 
vil ske et fald i antallet af årselever 
på uddannelsen allerede i august 
2015, hvor ændringen træder i kraft.
Der vil ske yderligere nedgang i 
2016, når den fulde implemente-
ring sker.

Kunstner inspirerede malerhold
To undervisere, Anja Olsen og Andreas Thomsen, begge fra bygningsmaleruddannelsen, tog utraditi-
onelle metoder i brug for at engagere et nyt hold af elever. I projektet ”det uspejlede spejl”  fik elever-
ne til opgave at male billeder, der tog afsæt i dem selv og deres verden. Billederne skulle laves med 
afsæt i kunstneren TROEST´s værker. Efter at hele holdet havde produceret malerierne, inviterede 
de to lærere TROEST til fernisering på Bygge og anlæg. Her mødte han eleverne, og talte med hver 
enkelt om deres arbejde.

- Det er meget skægt for mig at se, hvordan disse elever har brugt af mine ideer til at skabe deres helt 
egne malerier. Der er så meget ærlighed i disse billeder, og det er vildt flotte værker! Jeg er meget be-
æret over, at mit arbejde kan bruges på denne måde. Det er rørende, sagde TROEST, da han mødte 
eleverne og så deres produktioner.

TROEST (th) besøgte malerhold på Bygge og anlæg og vurderede elevernes flotte produkter.

Med udgangspunkt i 
vores elever og sam-
fundets behov, skaber 
skolen de mest opti-
male rammer for udvik-
ling, kvalitet og værdi i 
uddannelserne

Fra skolens værdigrundlag



Optaget af elever er stabiliseret. Initiativer skal gøre studiemiljøet endnu bedre og fast-
holde eleverne i uddannelse. 
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På htx er eleverne generelt glade 
og tilfredse med deres skolegang, 
og optaget af elever stabiliseret i 
skoleåret 2014-15 efter et par år 
med nedgang. Samlet betyder de 
sidste års nedgang dog, at afdelin-
gens aktivitet daler. Stabiliseringen 
vækker begejstring for ledelse så-
vel som medarbejdere, for det vi-
ser, at vi er i stand til at vise teknisk 
gymnasium som det interessante 
tilbud, det er for de unge.

Indsats for fastholdelse
Til gengæld er der udfordringer i 
forhold til at holde fast på elever-
ne, og der ses desværre et øget 
frafald på htx. Det gøres der noget 
ved. Den daglige ledelse vil i dia-

log med flere elever i 2015 og give 
dem mulighed for at komme med 
ideer til ikke-undervisningsaktivi-
teter samt lærerstyrede aktiviteter 
udenfor undervisningen. 

Kvalitet og initiativer
Undervisningskvaliteten og de so-
ciale oplevelser på et studie skal 
være gode og i tråd med elevernes 
behov, ideer og ønsker. 
Der er flere gode initiativer i gang:
• Eleverne holder filmaftener og 
  LAN-party på eget initiativ. 
• Vi har et yogahold for elever.
• Nogle klasser laver mad sammen 
  med deres lærer og spiser sam-
  men jævnligt. 
• Det selvstændige elev-festudvalg 

holder seks fester årligt. Fredags-
cafe holdes otte gange årligt.

Initiativer i 2015
Der vil i 2015 blive taget flere initi-
ativer, der har fokus på at skabe et 
godt miljø for de studerende. Som 
eksempler kan nævnes:
Elevrådet er et indsatsområde, 
som skal bakkes op af skolen. 
Bortset fra festerne er elevrådet 
lidt dødt. Det er vigtigt for skolen 
at have et aktivt elevråd, som kan 
levere ideer og sparring til under-
visning, faciliteter m.m. 
Robot-café bliver et nyt tiltag to 
eftermiddage om ugen. Det er et 
tilbud til dem, der vil lære at pro-
grammere. Der er tyve pladser, og 
forløbet er styret af lærerne. Det kø-
rer i et seks ugers rulleskema, så 
flest mulige kan deltage. 
Vi arbejder på at udvikle en 
blog-cafe – i stil med Robot-cafeen 
– hvor eleverne lærer at blogge.

Talentfulde unge
Cafeerne er en del af den obliga-
toriske talentpleje, som skolen skal 
give mulighed for. Vi har ni elever 
der er optaget på Akademiet for ta-
lentfulde unge. Derudover deltager 
nogle elever i ”unge forskere”, som 
foregår på elevens eget initiativ, 
men med selektion undervejs.

Rammerne forskønnes
De fysiske rammer skal være i god 
stand for at undervisningen og stu-
diemiljøet kan fungere optimalt. 
Derfor er der i 2014 blevet arbej-
det på at forskønne rammerne, 
og det fortsætter i 2015. Eleverne 
har også været inddraget i dette 
arbejde: De har været med i en 
grafik-workshop, hvor der er udar-
bejdet forslag til grafiske elementer 
til udsmykning af elevskabe, guld-
belægning og andre elementer, så 
man kan se, at det er et teknisk 
gymnasium. Desuden indretter vi  

Roskilde Tekniske Gymnasium – htx 

Stolte htx-elever fortæller om deres uddannelse til uddannelsesmesse i Roskilde-Hallerne.



fx alkover på gangene, hvor ele-
verne kan sidde og lave lektier og 
projekter og være i det åbne rum. 

Ny it
Vi har opgraderet de elevcompute-
re, som står på skolen. Værksteder 
og laboratorier lever op til de givne 
sikkerhedsforanstaltninger. Sam-
tidig er en del af lærerne begyndt 
at eksperimentere med software og 
visuelt orienteret undervisning for at 
kunne differentiere bedre og intro-
ducere ny teknologi i undervisning, 
som ikke er it-undervisning. Det 
foregår fx i form af youtube-videoer. 

RUC
RUC har et såkaldt fab-lab, som vi 
bruger til innovationscamp og tek-
nologiundervisning og nogle tek-
nikfag. 
Roskilde Tekniske Gymnasium har 
kontaktet RUC og haft et møde 
med rektor og institutledere for at 
intensivere samarbejdet. Fx kan 
det handle om faglige besøg på 
RUCs naturvidenskabelige institut. 
Vi vil fx gerne bruge RUCs lærere 
som gæstelærere. På sigt vil det 
være fordelagtigt, hvis RUC åbner 
for, at vi kan bruge dem til vejled-
ning i studieretningsprojektet. Det 
er et indsatsområde i 2015.
For skolen var det i mødet med 
RUC vigtigt at tydeliggøre, at vi er 
en anden uddannelse end stx, og 
at vi er den oplagte rekrutterings-
base for RUC. 

DTU
Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) har et bioteklab, som elever 
besøger, og hvor vi kan låne ud-
styr. Der er ikke noget formaliseret 
samarbejde med DTU – samarbej-
det er båret af de enkelte lærere 
og behovsstyret, fx når en elev kan 
have gavn af at bruge en vejleder 
fra DTU.

Virksomheder
Teknologilærerne har samarbej-
de med virksomheder, fx Herfølge 
Kleinsmedie, der har undervist i 
produktudvikling og gerne vil være 
sparringspartner for projekter.
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Mere samarbejde med RUC 
Som led i skolens ønske om øget samarbejde med andre par-
ter, havde vi i august 2014 besøg af 50 pædagogikstuderende 
fra RUC. I forbindelse med deres fag pædagogisk/antropolo-
gisk metode, kom de på feltbesøg på tre af skolens afdelinger. 
De studerende skulle observere læring i kontekst samt øve in-
terview af lærende elever. 

Fordelene ved disse besøg er mange. På RUC glæder man 
sig over, at vi kan bibringe de studerende og deres undervisere 
et opdateret og realistisk indblik i erhvervsskoleverdenen, og 
dermed være med til at nuancere fremstillingen af de tekniske 
uddannelser. Underviser Signe Hvid Thingstrup fra Institut for 
Pædagogik og Uddannelsesstudier forklarer: ”Besøget var me-
get udbytterigt og givende for de studerende, der følte sig taget 
rigtig godt imod” og hun fortsætter ”som undervisere oplevede 
vi, at de studerende tog opgaven meget alvorligt, og at besøget 
gav dem nogle meget værdifulde erfaringer, som satte refleksi-
onerne fra kurserne i perspektiv”.

I forlængelse af feltbesøget er de RUC-studerende blevet bedt 
om, at formulere to pointer fra deres observationer, som de 
gerne vil formidle tilbage til RTS. Det er overvejende positive 
tilbagemeldinger, der vidner om vigtigheden af, at RTS giver 
adgang til vores uddannelser, da disse førstehåndsoplevelser 
er med til at rykke ved evt. fordomme. 
En gruppe skriver bl.a., at det undrer dem ”at medierne og sam-
fundet generelt ikke i højere grad kender til eller italesætter den 
unikke ånd og stemning, som vi oplevede under vores besøg”. 
En anden gruppe studerende påpeger, hvorledes det ændrede 
deres egne forforståelser: at opleve ”den gode varme velkomst 
og åbenhed fra alle vi blev mødt med, vi synes at Teknisk Skole 
er en inspirerende og kreativ skole med et godt læringsmiljø”. 

RUC’s tilbagemeldinger og iagttagelser vil blive brugt til fortsat 
udvikling af skolens pædagogik. Samarbejdet fortsætter i 2015. 

En gruppe studerende fra RUC i kantinen, hvor de med fokus på emnet kost og læring, 
ifølge dem selv, fik et virkeligt indblik i de unges madvaner.
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I 2014 skulle skolens nye praktikcenter stå sin prøve. Prøven blev bestået med bravour. 
Der arbejdes nu ihærdigt på at få elever i praktik og at sikre den rette indstilling.

Praktikcenter med topkarakter og på prøve

Praktikcentrets fysiske rammer 
og organisation skulle endeligt på 
plads, den ny lovgivning tolkes, 
eksterne samarbejder indgås og 
praktikcentret blev evalueret. 

I forsommeren fik praktikcentret 
besøg fra Rigsrevisionen, der fore-
tog en forundersøgelse af vilkåre-
ne generelt i praktikcentret. Forun-
dersøgelsen lagde op til to besøg 
fra Danmarks Evalueringsinstitut i 
september. 

Topkarakter
I november modtog vi så resulta-
tet af evalueringen. Praktikcentret 
kunne opnå tre karakterer, ”På 
vej”, ”Godt på vej” og ”Nået langt”. 
Roskilde Tekniske Skole fik topka-
rakteren ”Nået langt”. 

Stor indsats
Alle medarbejdergrupper har gjort 
en stor indsats og bidraget til den 
positive udvikling i praktikcentret i 
2014. Vi er nået langt med de krav, 
som fulgte med det ansvar at blive 
godkendt som praktikcenter. Vores 
værksteder blev færdige, og ele-
verne har udtrykt stor glæde ved 
at være tilknyttet praktikcentrets 
tværfaglige miljø. 
Praktikcentrets del af skolens 
hjemmeside står også klar, så ele-
ver, undervisningsafdelinger og 
samarbejdspartnere kan  få infor-
mation  om  praktikcentret.

Elevplan er central
Elevplanerne er blevet et vigtigt 
værktøj for eleverne i praktikcen-
tret. Her skal eleverne arbejde med 
dokumentation af opnået læring. 
Eleverne registrerer også, hvor de 
har søgt lærepladser. Praktikin-
struktører anvender systemet Elev-
plan i forhold til elevernes praktiske 
mål i uddannelsen og til at kvali-
tetssikre elevernes læringsproces 
og -progression. Praktikmålene 

ajourføres løbende. Den ligger på 
Elevplan og er dermed elevens 
elektroniske håndbog.

Styrelse på besøg
I slutningen af året har vi haft be-
søg af Kvalitets- og tilsynsstyrel-
sen, som skulle i praktik på vores 
praktikcenter med det formål at op-
leve, hvordan styrelsens egne reg-
ler udmønter sig i praksis. Vi har 
også haft fornøjelsen af at have 
medarbejdere fra Professionshøj-
skolen Metropol i praktik hos os. 
Formålet med dette ophold var at 
samle information, fordi  Metropol 
vil udbyde en praktikinstruktørud-
dannelse.

Opstarten
Målet er, at alle vores grundfor-
løbselever opnår en uddannelses-
aftale.  Optagelse i et praktikcenter 
er et alternativ for de elever, som 
ikke opnår en uddannelsesaftale 
direkte fra grundforløbet. 
Optagelsesprocedurer og møder 
er sat i system på skolens afdelin-
ger, så vi sikrer, at EMMA-kriteri-
erne overholdes, og at alle elever 
kender disse kriterier. Møderne 
afholdes 14 dage før en elev skal 
til grundforløbsprøve og afholdes 
ofte af virksomhedskonsulenterne. 
Dette giver rigtig god mening,  for-
di virksomhedskonsulenterne også 

efterfølgende kommer til at arbejde 
med eleverne i praktikcentret.

Den rette indstilling
Ved optagelse i praktikcentret er 
elevens indstilling vigtig. Eleven er 
tilknyttet praktikcentret for en mid-
lertidig periode. Målet er nemlig at 
samtlige elever opnår en uddan-
nelsesaftale. Elevens tid i praktik-
centret bliver målrettet den respek-
tive uddannelses praktikmål. Og 
der skal arbejdes hårdt med at få 
kontakt til relevante virksomheder. 
Elevernes første periode i prak-
tikcentret bliver grundstenen til 
arbejdsmarkedet. Eleverne bliver 
oplært i virkelighedsnære uddan-
nelsesmiljøer, hvor tværfaglighed, 
anerkendelse og lysten til læring 
er i fokus.

Kvalitet og tværfaglighed
Tværfagligheden skal dyrkes og 
udnyttes. Organiseringen med fle-
re faggrupper og værkstedernes 
fysiske rammer lægger op til  sam-
arbejde på tværs af fag. 
Instruktørernes samarbejde og fa-
ste møderækker understøtter også 
tværfagligheden. Vi tog allerede 
i 2014 hul på denne mulighed til 
stor glæde for både instruktører og 
elever. Fx samarbejdede anlægs-
gartnere, planteskolegartnere og 
smede om indretning og udsmyk-
ning af kunstnerbyen back- stage 
på Roskilde Festival.

Tværfaglig læring
Tværfaglighed og samarbejde styr-
ker elevernes læring. På den måde 
gør vi eleverne klar til arbejdsmar-
kedet. Skolens områder skal være 
elevernes arbejdsplads, mens de 
er i praktikcentret. Når eleverne 
bliver sendt ud på opgaver på sko-
lens områder, skal eleven opleve, 
at der bag hver opgave er en kun-
de, som stiller krav til kvaliteten, 
planlægningen og udførelsen. 

EMMA-kriterier: 
Egnet fagligt

Mobil geografisk

Mobil fagligt

Aktivt søgende
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Tværfaglighed og entreprenørånd 
skal italesættes på værkstederne 
samt omsættes til praksis. Ved at 
arbejde med entreprenørånden 
kan vi motivere de elever, som 
måske er havnet på en forkert ud-

dannelseshylde, fremfor at eleven 
stopper sin uddannelse. 

Udddannelsesskift?
Når eleven igennem sit ophold i 
praktikcentret har været i berøring 
med flere fag, kan vi lettere hjælpe 
eleven med et uddannelsesskift, 
og derved lærer vi også eleverne 
om mobil faglighed. Det understøt-
ter og styrker elevernes mulighed 
for at opnå en uddannelsesaftale. 

EMMA og løbende vurdering 
Praktikinstruktørerne vurderer ele-
vernes motivation, mødestabilitet 
og fremfor alt om eleven kan opnå 
beskæftigelse inden for fagområ-
det. Dette fokus forventes at have 
positiv effekt på eleverne, så de 
tager ejerskab omkring deres mål. 

Ansøgning i værkstedet
Undervisning i praktikpladssøgning 
skal ske i værkstederne. I 2015 vil 
eleverne opleve en mere systema-
tisk hjælp til ”den gode ansøgning” 
samt præsentationsteknik. Elever-
ne i praktikcentret vil modtage un-
dervisning fra virksomhedskonsu-
lenterne både individuelt og på hold. 
Konsulenterne vil undervise flere 
faggrupper på samme på tid, sådan 
at den røde tråd omkring tværfaglig-
hed også her vil skinne igennem i 
forhold til årets fokus.

Dokumentation
Eleverne skal dokumentere deres 
ansøgninger i Elevplan efter hvert 
undervisningsforløb. Ved at ele-
verne opbygger en portfolio i Elev-
plan, har de lettere ved at målrette 
og holde styr på alle deres virk-
somhedskontakter.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ordinære aftaler 860 673 786 752 800 670 662
Skolepraktik 115 233 230 245 253 321 394
Virksomhedsforlagt (VFU/SPR) 204 251 530 257 323 405 482
Delaftaler (SPR) 65 64 53 40 41 43 104
Praktik i udlandet 3 16 28 24 117 39 44
Korte aftaler 151 205 315 292 296 274 287
Mesterlære 29 20 37 30 32 40 41

Tabel 2: Registrerede praktikforhold med startdato i de angivne år. Opgøres medio februar efterfølgende år.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Akademiet 124 97 67 39 54 68 76
Bygge og anlæg 22 30 59 27 14 16 32
CMK og EL 6 3 8 17 23 26 88
BMV / 1 11 50 67 69 76
Roskilde Tekniske Skole i alt 152 131 145 133 158 179 272

Tabel 1: Igangværende skolepraktikelever ultimo december alle år.

Gartner-elev hjælper til backstage under 
Roskilde Festival.

Virksomheds-
kontakt
Skolens praktikcenter 
har haft stor bevågen-
hed i 2014. Det har sat 
ekstra fokus på kontak-
ten til virksomhederne 
– en kontakt, som også 
er i spil i flere udvik-
lingsprojekter rundt om-
kring på skolen.

Tværfagligheden skal 
dyrkes og udnyttes 
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Det opsøgende arbejde er styrket og styrkes yderligere i 2015, for vi skal have endnu 
flere elever i praktik i virksomhederne.

Praktikpladser søges

I 2014 havde vi tre indsatsområder 
i forhold til det opsøgende arbejde: 
Flere virksomheder skulle besø-
ges, alle besøg skulle registreres 
og antallet af indgåede uddannel-
sesaftaler skulle stige.

Praktik+
Der er arbejdet målrettet med it-sy-
stemet Praktik+ for at synliggøre 
og arbejde systematisk med virk-
somhedsbesøg, historik og opfølg-
ningsaktiviteter. 
Praktik+ gør, at skolens virksom-
hedskonsulenter kan forberede 
sig bedre, fx omkring hvor man-
ge praktikelever virksomheden er 
godkendt til. At virksomhedskon-
sulenterne registrerer deres besøg 
betyder, at vi ikke er sårbare over-
for vores virksomhedsnetværk. 
Det gør det også lettere at se, om 
der lige har været et besøg, når de 
skal opsøge virksomheden. 

Struktur og organisering 
Skolen har virksomhedskonsulen-
ter, som understøtter afdelingernes 
opsøgende arbejde. De fuldtidsan-
satte virksomhedskonsulenter har 
hver deres uddannelsesområder, 
som de servicerer. Herved sikrer vi 
os en professionel og systematisk 
tilgang til virksomhederne.
Virksomhedskonsulenternes ar-
bejde rummer meget. Frem for 
alt skal de matche elever og virk-
somheder, så der indgås en ud-
dannelsesaftale. De arbejder med 
understøttende undervisning af 
elevernes måde at tilgå virksom-
hederne. De servicerer virksom-
hederne med nye godkendelser, 
hjælper med godkendelsesproces-
sen, kontakter virksomheder med 
elever i del- og kortaftaler med 
henblik på forlængelse. 

Styrket indsats
Som en konsekvens af at flere væl-
ger at gennemføre deres uddan-

nelse på Roskilde Tekniske Skole, 
vil vi i 2015 ansætte flere virksom-
hedskonsulenter. Vi fortsætter med 
vores struktur omkring opdelingen 
af fag og virksomhedskonsulenter. 
Det har været en fordel på flere 
områder – ikke mindst det tillidsfor-
hold en virksomhedskonsulent og 
virksomhed opnår, når der er suc-
ces omkring matchningen mellem 
virksomhed og elev. 

Frem for alt skal virk-
somhedskonsulenten 
matche elev og virk-
somhed

Elevernes opgave
Eleverne skal fungere som binde-
led mellem virksomhederne og virk-
somhedskonsulenterne. Elevernes 
måde at finde nye virksomheder 
skal udnyttes på en positiv måde 
af konsulenterne, så vi sikrer hurtig 
godkendelse. Et tæt samarbejde 
mellem elev og virksomhedskon-
sulent giver en unik relation. Elever 
fra Roskilde Tekniske Skole, som 
senere starter som selvstændige, 
vil med en god oplevelse kontakte 
skolen, når de skal have hjælp til at 
finde den rigtige elev. De skal fun-
gere som ambassadører, så virk-
somhederne får lyst til at uddanne 
endnu flere elever.

Samarbejde giver resultater 
Virksomhedskonsulenternes for-
skellige profiler og tilgange til 
virksomhederne er en styrke i det 
opsøgende arbejde. I et tæt sam-
arbejde med afdelingerne skal det 
i år resultere i at flere elever opnår 
en uddannelsesaftale. 
Ved besøg fra virksomhedskonsu-

lenterne hos virksomhederne, er 
de trænede i at se muligheder. 
Virksomhederne kan ofte varetage 
oplæringen af flere faggrupper og 
i en kombination af flere delmål. 
Her kommer samarbejdet mellem 
undervisningsafdelingernes faglig-
hed og virksomhedskonsulentens 
faglighed i spil. Virksomhederne 
kan godkendes til at varetage dele 
af oplæringen. Det skal udnyttes i 
større grad i 2015.
Afdelingernes faglighed skal 
indover, så eleverne opnår del-
målene af sin uddannelse. Via af-
klaring af elevens faglige niveau, 
virksomhedens delgodkendelse og 
virksomhedskonsulentens service, 
vil det tætte samarbejde kunne give 
et større udbytte af mulighederne 
for at eleverne opnår en delaftale.

Samarbejde i jobbet
Virksomhedskonsulenterne og in-
struktørerne mødes regelmæssigt. 
Her kan de støtte hinanden i det 
opsøgende arbejde. Virksomheds-
konsulenterne gennemfører under-
visning i jobsøgning og præsen-
tation. Her samler konsulenterne 
elever fra flere fag, så de oplever, 
at de kan samarbejde og videndele.  
 
Mål i 2015 
Virksomheder, der er praktikplads-
godkendt til elever, men som ikke 
aktuelt har elever, skal opsøges 
mindst en gang om året. 
Praktikpladser, som bliver ledige 
fordi en uddannelsesaftale ophø-
rer, skal genbesattes med en ny 
elev. Praktikvirksomheden skal op-
søges senest tre måneder før ud-
dannelsesaftalens udløb. 
Alle elever i praktikcenteret skal ud 
i mest mulig virksomhedspraktik, 
primært som restuddannelsesafta-
ler, herunder kombinationsaftaler, 
eller som korte aftaler eller delaf-
taler. Praktikophold i udlandet kan 
også indgå.
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En stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler er ualmindelig flot, når det ses i 
lyset af, at 2014 var første år, hvor virksomhederne ikke fik bonus for at tage elever.

Praktikpladssituationen

2012 2013 2014 Ændring 2013/14
AKADEMIET
Væksthusgartner 18 7 9 28,6%
Anlægsgartner 148 156 174 11,5%
Produktionsgartner 34 21 32 52,4%
Dyrepasser/landbrug 162 91 83 -8,8%
Greenkeeper 19 12 21 75,0%
Landbrugsuddannelsen 221 180 135 -25,0%
Andet 4 2 4 100,0%
Akademiet i alt 606 469 458 -2,3%
BYGGE OG ANLÆG
Bygningsmaler 2 1 3 200%
Tømrer 138 141 120 -14,9%
Snedker 27 22 31 40,9%
Maskinsnedker 7 5 6 20,0%
Murer 30 27 30 11,1%
Bygge og anlæg i alt 204 196 190 -3,1%
CENTER FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION
Mediegrafiker 15 22 22 0,0%
Digital Media 7 15 7 -53,3%
Teknisk designer 15 14 16 14,3%
CMK i alt 37 51 45 -11,8%
BIL, METAL, VVS OG EL
Personvognsmekaniker 103 95 97 2,1%
Industritekniker 25 20 23 15,0%
Vvs-energi 66 52 65 25,0%
Smed 11 26 23 -11,5%
Elektriker 72 73 87 19,2%
Andet 0 2 2 0,0%
Bil, metal, vvs og el i alt 277 268 297 10,8%

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE I ALT 1124 984 990 0,6%

Tabel 3: Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på afdelinger og uddannelser. Opgøres medio februar – tal trukket fra LIS (ledelsens informationssy-
stem) på baggrund af registrerede aftaler med startdato i de angivne år.

Antallet af indgåede uddannelses-
aftaler på RTS steg med 0,6 %. 
Stigning er flot set i lyset af, at 2014 
var første år, hvor virksomhederne 
ikke fik bonus for at tage elever.
Alle arbejdede for at servicere virk-
somheder og elever, så eleverne 
opnåede uddannelsesaftale.
Virksomhedskonsulenternes for-
skel i profiler og tilgange til virk-
somhederne er en styrke i det 
opsøgende arbejde. Ledige prak-
tikpladser besættes med elever, 
der søger praktikplads inden for 

uddannelsen eller med elever 
med potentiale til at gennemføre 
uddannelsen i overensstemmelse 
med reglerne om faglig og geogra-
fisk mobilitet. Aktivt søgende elever, 
som ikke er optaget i praktikcentret 
blev kontaktet.

Virksomhedskontakt
I 2014 var der særligt fokus på, at 
antallet af uddannelsesaftaler steg. 
Virksomheder, uden godkendelse 
til at tage lærlinge blev kontaktest 
og hjulpet til godkendelse og fx med 

at udfylde uddannelseskontrakter.
Virksomhedskonsulenterne har ar-
bejdet for at synliggøre virksomhe-
ders sociale ansvar for faget og ele-
verne. Virksomheder skulle opleve 
fokus på deres ansvar for oplæring 
og for at videregive viden til næste 
generation. Strategien var, at virk-
somhedsforlagt undervisning (VFU) 
skulle omsættes til delaftaler, så an-
tallet af delaftaler steg. Antallet steg 
med 142 % i forhold til 2013, så 
strategien lykkedes. 
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Kvalitetsmålene stiller specifikke krav både i forhold til rekruttering, gennemførelse og 
kvalitet. Strategien er at ruste skolen bedst muligt til udbudsrunden i 2017.

Kvalitetsmålene, der kom med fi-
nanslov 2013 var et tydeligt varsel 
om mere specifikke krav og mere 
konkrete opfølgninger på initiativer 
og resultater. De handlede blandt 
andet om kompetenceløft  af læ-
rere og ledere, fælles didaktisk 
og pædagogisk grundlag, styrket 
differentiering og stærkere kobling 
mellem uddannelsernes skoledel 
og praktikdel. Udviklingen er gen-
nem 2014 er blevet understreget af 
Moderniseringsstyrelsens anbefa-
linger i forbindelse med implemen-
tering af OK13/Lov 409, evaluering 
af praktikcentrene og eud-refor-
men, der udpeger specifikke mål i 
forhold til rekruttering, gennemfø-
relse og kvalitet.

Afgørende strategiarbejde
Samlet set betyder det, at vores ar-
bejde med fælles mål og strategier, 
resultater og videndeling bliver sta-
digt mere afgørende. Lokalt strate-
giske arbejde – med afsæt i fælles 
overordnede skolemål – bliver sta-
dig vigtigere for at stimulere sko-
lens og afdelingernes udvikling. 
Den iværksatte strategiproces, der 
startede i 2012, er derfor fortsat i 

2014 og det tværgående arbejde 
er intensiveret.

Fælles mål og strategier
Arbejdet med fælles mål og stra-
tegier på de tre indsatsområder: 
Innovation, Kompetenceudvikling 
og ”At arbejde strategisk” blev 
”afrapporteret” ved en Strategidag 
den 12. september – et arrange-
ment for alle skolens medarbejde-
re. Igennem workshops, oplæg og 
messestande delte medarbejderne 
erfaring og viden om de initiativer 
og resultater, der er blevet arbejdet 
med i 2012-2014.
En lang række af initiativerne er 
blevet forankret og implementeret. 
Dette gælder fx kompetence- og 
MUS-konceptet og implementerin-
gen af det fælles, pædagogiske, 
didaktiske grundlag, som fortsæt-
ter.

Fire mål på otte indikatorer
Med eud-skolereformen, der træ-
der i kraft august 2015 skal er-
hvervsskolerne i højere grad måles 
på få konkrete kvalitetsindikatorer. 
Undervisningsministeriet har for-
muleret fire mål med otte indikato-

rer, som alle skoler vurderes ud fra 
fremover. Målene fremgår af tabel-
len nedenfor.

Det der virker
Formålet er fortsat at beskrive sko-
lens fastholdelsestiltag og kontinu-
erligt holde fokus på dét der virker. 
Inden første afrapportering på de 
nye mål og indikatorer, beskriver 
Undervisningsministeriet en base-
line, som skal være det index, indi-
katorerne måles op imod én gang 
årligt. Nøgletal for indikatorerne 
trækker ministeriet centralt. 

Ledelsesfokus
Roskilde Tekniske Skoles opgave 
bliver fortsat at arbejde med fast-
holdelsestiltag og at holde et fast 
ledelsesfokus på rekruttering, gen-
nemførelse og udslusning til be-
skæftigelse og/eller videre uddan-
nelse. Nøgletallene skal fremover 
fortælle, om vi formår at leve op til 
de politiske målsætninger. Hertil 
kommer den underskov af øvrige 
indsatser, som der forsat skal ar-
bejde med: læse-/skriveindsats, 
internationalt arbejde, professio-
nalisering af kommunikation m.m.

Kvalitet, mål og strategier for RTS

MÅL INDIKATORER

   Flere elever skal vælge en erhvervs- 
   uddannelse direkte efter 9. og 10. kl.    Antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. kl.

   Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.    Fuldførelsesprocent.

   Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle 
   elever, så de bliver så dygtige, som de kan.

   Antal elever på EUX-niveau. 

   Antal elever, der har taget fag på ekspertniveau.

   Antal elever, der har gennemført talentspor.

   Beskæftigelsesfrekvens.

   Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne 
   skal styrkes.

   Mål fra elevtilfredshedsundersøgelse.

   Mål fra virksomhedstilfredshedsundersøgelse.
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I lyset af de øgede krav til syste-
matisk arbejde med og opfølgning 
på kvalitet, valgte ledelsen i foråret 
2014 at konvertere en udviklings-
chefstilling til en kvalitetschefstil-
ling, som blev besat i august 2014.

Kvalitetskoncept revideres
Hvad vi definerer som kvalitet skal 
naturligvis hænge sammen med 
ovenstående. Skolens kvalitetssy-
stem skal beskrive mere detaljeret 
og konkret, hvilket aftryk mission, 
vision, værdigrundlag og pædago-
gisk, didaktisk grundlag får i hver-
dagen. Derfor skal skolens kvali-
tetskoncept revideres  i 2015. 

Kvalitet afspejler processer
Kvalitetskonceptet skal være en-
kelt og gennemskueligt. Det skal 
afspejle de faktiske processer, som 
skolen arbejder med og tage højde 
for de krav og den struktur, som 
de udmeldte indikatorer lægger. 
Vi skal sikre, at de aktiviteter der 
bidrager til at nå mål og indikato-
rer er systematiske og ensartede. 
Kvalitet er det fundament, som vi 
står på, når vi udvikler og gennem-
fører uddannelsesaktiviteter, der 
skal give erhvervslivet kvalificeret 
arbejdskraft. 

Fælles kvalitetssystem
Kvalitetssystemet bliver ens for 
hele skolen, det bliver visuelt på 
hjemmesiden og opfølgningen bli-
ver systematisk.

Viden som grundlag
Roskilde Tekniske Skole vil højne 
vidensniveauet om skolens ak-
tiviteter og  resultater. Der skal i 
højere grad anvendes viden som 
grundlag for beslutninger. Derfor 
har vi blandt andet investeret i et 
survey-værktøj, der anvendes til 
evalueringer og målinger, bruge-
rundersøgelser eller tilbagemeldin-
ger om forskellige aktiviteter, så vi 
i højere grad kan træffe beslutnin-
ger på et faktuelt grundlag.  Vi har 
også udviklet et koncept til syste-
matisk undervisningsevaluering. 
I samspil mellem lærere og ledere 
på CMK og BYG samt kvalitets-

chefen er der formuleret en spør-
geramme og en proces for syste-
matisk undervisningsevaluering 
på de to afdelingers uddannelser. 
I foråret 2015 afprøves konceptet 
og forventningen er, at konceptet 
med tiden udbredes til alle Roskil-
de Tekniske Skoles uddannelser. 

Evalueringer som redskab
Undervisningsevaluering er pri-
mært et redskab til viden og sam-
arbejde i de mange lærerteams. 
Lærerne får således systematisk 
input fra eleverne og kan på den 
baggrund i fællesskab videreud-
vikle pædagogik og undervisnings-
materialer. Naturligvis er under-
visningsevaluering også en del af 
pædagogisk ledelse.
 
Arbejde med eud-reform
Skolen er i gang med det store og 
komplekse arbejde med at udvikle 
og implementere eud-reformens 
nye struktur og indholdselementer. 
Alle er i gang med at arbejde sig 
ind i materien af reformens konse-
kvenser for planlægning, gennem-
førsel og evaluering såvel som ad-
ministration og vejledning omkring 
de nye uddannelseselementer.

At ruste skolen bedst muligt
I efteråret 2014 besluttede ledel-
sen, at vores nye fælles overord-
nede mål for perioden 2015-17 
skal være: ”at ruste skolen bedst 
muligt til udbudsrunden i 2017”.
Det betyder, at vi frem mod 2017 
skal arbejde bedst muligt med at 
vise, at netop Roskilde Tekniske 
Skole er skolen, som er i stand til 
at tiltrække elever direkte fra folke-
skolen. Vi skal vise, at vi kan fast-
holde de tilfredse elever i uddan-
nelse, som gennemføres på et højt 
fagligt niveau. Vi kan samarbejde 
med en række interessentgrupper 
herunder de stadig flere virksom-
heder, som bidrager med at løfte 
deres uddannelsesansvar. Det er 
nemlig det, som vi bliver målt på.

At ruste skolen bedst 
muligt til udbudsrun-
den i 2017

Skolens fælles overordnede strategiske mål

Afgørende udbudsrunde 
Undervisningsministeriet gennemfører i 2017 en udbudsrunde på 
såvel eud som praktikcentre. Udbudsrunden afgør hvilke skoler, 
som skal have udbudsretten til hvilke uddannelser. De foreløbige 
kriterier for udbuddet er:
• at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte 

efter 9. eller 10. klasse i 2020 og målet er mindst 30 % i 2025
• at frafald mindskes og fuldførelsen skal stige til mindst 60 % i 

2020 og mindst 67 % i 2025
• at mængden af fag på højere end obligatorisk niveau skal 

øges, så eleverne bliver så dygtige, som de kan
• at elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed 

skal øges.

Hertil kommer: 
• at flere elever skal have praktikplads 
• vægt på samarbejde i form af campusmiljøer og lignende, 

som det fremgår af aftaleteksten for reformen. 
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RTS bidrager til, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.  
Det sker gennem en række tiltag både nu og med eud-reformens komme.

Pædagogisk udvikling og fastholdelse

Roskilde Kommune er ret tæt på 
at opfylde regeringens målsætning 
om, at 95 % af en ungdomsårgang 
skal have en ungdomsuddannelse. 
Udfordringen i 2015 er de fire store 
reformer: Folkeskole-, erhvervsud-
dannelses- , beskæftigelsesreform 
og en mulig gymnasiereform. Re-
formerne skal sikre, at ingen ung 
står uden tilbud, samtidig med at 
skolekundskaberne bliver endnu 
mere afgørende for adgang til ung-
domsuddannelserne. 

Standadisering af eud
Erhvervsuddannelserne bliver i 
højere grad præget af standardise-
ring. Fremover kan vi ikke skræd-
dersy grundforløb til de grupper af 
unge, der fx har behov for ekstra tid 
til at afslutte et grundforløb.
Alle unge skal blive så dygtige de 
kan, og niveauet skal hæves gene-
relt. Erhvervsuddannelserne skal 
give elever, med forskellige forud-
sætninger og ambitionsniveau til-
strækkelige udfordringer indenfor 
de standardiserede forløb. De ta-
lentfulde skal udfordres med høj-
niveaufag, mens de med behov for 
ekstra timer i grundlæggende sko-
lediscipliner skal tilbydes valgfag i 
grundfag, så de når slutkompeten-
cen ved overgangen til hovedforløb.

Bidrager til målsætningen
RTS bidrager til at nå målsæt-
ningen med en række initiati-
ver i 2015. Med grundforløb 1 
+ 2 fra august får grundforløbs- 
eleverne mulighed for at være aktive 
i et skolefællesskab med hinanden, 
de ældre elever og dygtige lærere.
Vi tror, at valget af uddannelsesret-
ning træffes lettest og mest kvalifi-
ceret, når man også oplever elever 
på hovedforløb, som en del af sin 
hverdag, selv om man går i et un-
gemiljø på grundforløb 1. Derved 
øges fastholdelsen, og eleverne 
kan arbejde i rigtige værksteder 

med rigtigt udstyr og dygtige lærere.
Fagretningerne er designet til at 
appellere til de unges nysgerrighed 
og interesser. Samtidig skal de vise 
en tydelig erhvervsprofil, så både 
den unge og virksomheden kan se, 
hvilke  kompetencer eleven vil stå 
med ved endt uddannelse. 

Øget fastholdelse
Rekruttering og optag er vigtigt, 
men fastholdelse og gennemførel-
se er vigtigt for skolens og erhvervs-
uddannelsernes succes fremover.
Vi tilbyder højniveaufag til talenter-
ne og valgfag i grunddisciplinerne 
dansk, matematik og lignende til de 
elever, der skal have ekstra fokus på 
at opnå grundlæggende kundskaber 
for at blive dygtige faglærte. Denne 
tilpasning til den enkeltes behov og 
niveau skal øge fastholdelsen trods 
standardiserede grundforløb.

Mentorordning
Mentorer anvendes på alle afdelin-

ger som en hjælp i hverdagen for 
elever, der skal bruge en person-
lig støtte eller faglig sparring i un-
dervisningen. Mentorordningen er 
frugtbar for en gruppe elever. Vi vil 
fortsat udvikle mentorordningen, 
da ordningen er mere populær end 
nogensinde.

Støtteordninger
Specialpædagogisk bistand (SPS) 
er støtte til læsning og skrivning 
eller matematik for elever med 
ordblindhed eller andre vanskelig-
heder ved grunddisciplinerne. SPS 
søges stadig oftere. Vi er blevet 
gode til at opdage behovet tidligt, 
så ordblindhed eller manglende 
skolekundskaber ikke er årsag til 
frafald i så høj grad som tidligere.
 
Samarbejde med AOF
Nogle uddannelser har forsøgt 
sig med et samarbejde med AOF  
(Arbejdernes oplysningsforbund) 
i 2014. AOFs dygtige undervisere 

Ved svendeprøverne for anlægsgartnere i oktober 2014 blev der for første gang uddelt 
medaljer. Her ses fire af de fem stolte svende. Så dygtig kan man blive! 



PÆDAGOGISK UDVIKLING OG FASTHOLDELSE | 25  

Samarbejde om fastholdelse
RTS indgik i starten af 2014 et samarbejde med Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce 
om at være modelskole i de næste to år. I perioden tilbydes vi et pædagogisk udviklingsforløb, der 
har fokus på pædagogisk ledelse og implementering af udvalgte pædagogiske redskaber og meto-
der med tilhørende kompetenceudvikling. 

Fem uddannelser deltager: dyrepasser, anlægsgartner, vvs-energiuddannelsen, snedker og web-
integrator. Målsætningen er, at modelskolen øger fastholdelsen på de involverede grundforløb bety-
deligt, så skolen efterfølgende kan være model for andre.
 
I august gik startskuddet til modelskolesamarbejdets første kursusforløb. Undervisningen varetages 
af læringsspecialister fra Schmidt & Schmidt og Inteam. De to pædagogiske redskaber ”Progressiv 
læring“ og ”Motivationspædagogik“ har det til fælles, at de begge tager afsæt i at skabe målrettet og 
synlig læring med fokus på differentiering. Her er det vigtigt, at elevernes progression via feedback, 
evaluering og relevante læringsaktiviteter tydeliggøres. 
Kurserne følges op med individuelle observationer og supervision i klasserummet. 

Modelskolesamarbejdet lægger sig op ad og supplerer skolens arbejde med det fælles pædagogisk 
didaktiske grundlag, MÅLET.

Pædagogisk ledelse
I 2014 gennemførte hele Roskilde Tekniske Skoles ledelse, som led i reformkrav,  et diplomuddannel-
sesmodul i pædagogisk ledelse svarende til 10 ECTS point. 

Alle de deltagende ledere har i projektgrupper udarbejdet og skrevet cases, der tager udgangspunkt 
i oplevede problemstillinger vedrørende pædagogisk ledelse på RTS. Et væsentlig element i denne 
fælles efteruddannelse har været det tværgående gruppearbejde, der har skabt relationer, indsigt og 
forståelse for de forskellige ledelsesmæssige aspekter, der knytter sig til organisationens forskellige 
funktioner. 

På baggrund af dette samarbejde er der udformet en håndbog, der sætter rammen for pædagogisk 
ledelse på RTS. Dels for at sikre kobling til øvrige mål og strategier, og dels for at tydeliggøre udmønt-
ning af reelle arbejdsopgaver relateret til pædagogisk ledelse på de forskellige ledelsesniveauer.

Overordnet omhandler ’Pædagogisk ledelse’ på Roskilde Tekniske Skole de dele af ledelsesarbejdet, 
der bidrager til at sikre og kontinuerligt udvikle kvaliteten af kerneopgaven på RTS.  
Det vil sige ledelse, der: 

• udvikler og kvalificerer undervisningen

• understøtter lærerne i deres arbejde med uddannelse af eleverne både pædagogisk og fagligt,  
   styrker videndeling og den professionelle refleksion

• udvikler og understøtter samarbejde om den pædagogiske praksis og elevernes læring

• bidrager til kompetent og professionel pædagogik og undervisning.



26 | PÆDAGOGISK UDVIKLING OG FASTHOLDELSE

TEMA AKTIVITET FORSTÆRKNING AF 
INDSATS FREMOVER

Rekruttering Uddannelsesmesser

Forældreaftener i folkeskolen

Involvering i skolebestyrelser

Information om uddannelserne

Øge brugen af elevambassadører og rollemodeller.

Tilbud til alle folkeskoler, efterskoler og privatskoler om at få 
besøg af en vejleder.

RTS repræsenteres i flere forældrebestyrelser i folkeskoler 
i dækningsområdet.

Udvikling af ny hjemmeside.
Nye ensartet designlinje i brochurer, roll-ups mv.
Øget tilbud om rundvisninger, brobygning, oplevelsesdage, 
Skills Stafet i seks hele dage, særlige forberedende forløb 
til grundforløb 2 i samspil med VUC.

Gennemførelse Synlig vejledning

Book en vejleder

Fokus på kontinuerlig 
kvalificering af vejlederkorpset

Udvidede åbningstider og synlige vejledere på gangene og 
i klasserne.

Elektronisk bookingsystem.

Alle vejledere skal have formel vejlederuddannelse. Vejleder-
møder er tematiserede. Der arbejdes med procedurer og 
enkle arbejdsgange for at hjælpe eleverne.

Udslusning Vejledning til videre uddannelse

Opsøgende 
praktikpladskonsulenter

Studievalg Sjælland besøger hovedforløbsklasser og vejleder 
til videre uddannelse på erhvervsakademier, professionshøj-
skoler og universiteter.

Udvidelse af korpset af opsøgende medarbejdere i virksom-
hederne for at skaffe flere praktikpladser.

har varetaget støtteundervisning i 
dansk og matematik, mens skolen 
har lagt faciliteter til og sørget for, 
at eleven kan frigives fra alminde-
lig undervisning til dansk- og mate-
matikundervisningen.

Rådgivere hjælper elever
Psykologisk Pædagogisk Rådgiv-
ning (PPR) hjælper mange igen-
nem uddannelsen. Af forskellige 
årsager henvender elever sig til 
PPR for hjælp. Der er fx tale om 
eksamensangst på grund af dår-
lige oplevelser i tidligere skolefor-
løb. Der er elever, der har brug for 
støtte til at komme igennem per-
sonlig eller familiemæssig krise, så 
de kan fokusere på deres uddan-
nelse. Desuden møder vi en grup-
pe elever med psykiatriske udfor-
dringer, som PPR kan lede over i 
psykiatrien, så de kan fortsætte og 
afslutte deres uddannelse, mens 
de er i behandling.

MÅLET implementeres

I 2014 er der i overensstemmelse 
med plan for implementering af fæl-
les pædagogisk didaktisk grundlag, 
kaldet MÅLET, afholdt seminar med 
kick-off og præsentation af grundla-
get og processen for implemente-
ring for skolens afdelinger.

Nye værktøjer
Der er udviklet og introduceret 
implementeringsværktøjer. Det 
handler blandt andet om hand-
lingsplaner for eksperimenter i 
undervisningen (med aktionslæ-
ringsforløb), pædagogisk kompe-
tencespind og teamspind. 
På afdelingerne implementeres 
grundlaget på teamniveau, og man 
har iværksat aktionslæringsforløb, 
der tager udgangspunkt i udvalgte 
dele af MÅLET.

Blivende grundlag
Der er en klar bevidsthed om, at 
MÅLET er et blivende grundlag, 
som vi aldrig bliver færdige med 
at arbejde med og som vil være 

et kontinuerligt udgangspunkt for, 
hvordan der bedrives og tænkes 
undervisning og kompetenceud-
vikling på RTS. Tidsrammen på 
de 4 år for implementeringen er 
dermed også en øvebane for det 
metodiske aspekt i at kunne ud-
vikle, planlægge og gennemføre 
læringsforløb og undervisningsak-
tiviteter i skiftende kontekster.

MÅLET og reformen
Derfor skal MÅLET i 2015 tæn-
kes endnu tættere sammen med 
eud-reformen. MÅLET skal være 
det naturlige udgangspunkt for, 
hvordan RTS tilgår og løfter de 
pædagogiske rammer og krav, der 
er skitseret i eud-reformen fx etab-
lering af de nye fagretninger.
Der er stort behov for overblik over 
alle reformens pædagogiske og 
indholdsmæssige krav og formu-
leringer.  På den måde sikrer vi, 
at vi kommer hele vejen rundt, og 
indtænker så mange aspekter som 
muligt.
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Opstart 3. kvartal 2012 
(status pr. 01.03.2013) 
Tilmeldte elever: 1308

Opstart 3. kvartal 2013 
(status pr. 01.03.2014) 
Tilmeldte elever: 1409

Ej påbegyndt 97 85

Fortrudt udd. (ingen kontakt) 144 291

Ikke uddannelsesparat 115 16

Personlige forhold 36 44

Trives ikke 2 7

Niveau for højt 1 2

Niveau for lavt 1 1

Skiftet skole 4 7

Sygdom 9 15

Bortvist 4 7

Ej bestået 23 19

Tabel 4. Hovedkategorier for afgangsårsager på grundforløbet. Kilde: Egne træk fra EASY-A.

2012/13 2013/14

I gang 867 994

Fuldført 623 613

Afbrud 
(uden omvalg) 513 581

Afbrud 
(med omvalg) 146 157

I alt 2149 2345

Tabel 5. Grundforløbenes fastholdelse.
Sammenligning mellem 2012/13 og 2013/14. 
Kilde: EUD forløbsstatistikken, Styrelsen for it 
og læring (STIL), status efter 6 mdr.

Vi har godt fat allerede
Vi har med MÅLET allerede godt 
fat om mange af de skitserede ret-
ningslinjer i reformen. Det  vedrø-
rer fx helheds- og projektorienteret 
undervisning, tværfaglighed, tyde-
lig kobling mellem skole og praktik, 
anvendelse af it, meningsfyldte læ-
ringsfællesskaber og ungdomsmil-
jøer, relationskompetence, synlig 
læring og tydelig feedback.

Udviklingsprogram
Læring og udvikling var overskrif-
ten for den fælles workhop og ud-
stilling, der blev præsenteret på 
strategidagen i september. Det er 
samtidig temaet for det koncept og 
samarbejde, der er mellem sko-
lens HR- og pædagogisk udvik-
lingsarbejde i forhold til etablering 
af et udviklingsprogram, der tager 
udgangspunkt i MÅLET og strate-
gien for kompetenceudvikling. Det 
er nemlig af stor betydning, at også 
kursusudbud indholdsmæssigt 

matcher skolens samlede strate-
gi på området, og det er et udvik-
lings- og samarbejde, der fortsæt-
ter i 2015.

Logbog giver sammenhæng
Projektet ”Dokumentation og da-
taindsamling” har været gennem-
ført på Vilvorde. Det overordnede 
formål med projektet har været at 
planlægge, udarbejde og afprøve 
pædagogiske forløb og redskaber, 
fx logbog. Det kan have positiv ind-
virkning på elevens fornemmelse 
af sammenhæng og kobling mel-
lem skole- og praktikdel og dermed 
højne elevens motivation. 
Det har desuden været et mål at 
inddrage lærere, elever og virk-
somheder i processen omkring ud-
vikling og afprøvning af læringsfor-
løb og aktiviteter.

Dialog øger bevidsthed
Projekt ”Tydelig dialog fremmer 
forståelsen – og motivationen” er 
gennemført på Bygge og anlæg 

Formålet har for det første væ-
ret at udarbejde en strategi- og 
handlingsplan for kommunikation 
og aktiviteter, der højner mulighe-
derne for at skole og mestre kan 
indgå i dialog om elevens uddan-
nelse, forventningsafstemme an-
svar samt øge bevidstheden om 
sammenhængen mellem skole og 
praktik.

Video som dialogværktøj
Det har også været et mål at ud-
vikle nye dialogværktøjer (videoer) 
mellem partnerne. Det vil sige at 
arbejde og få erfaringer med video 
som dialogværktøj – og som red-
skab til at skabe sammenhæng og 
kobling mellem skole- og praktik-
del. Herunder lade lade elever på 
hovedforløb 1 selv udarbejde dre-
jebog for indhold og forestå video-
optagelserne. 

Projekterne afsluttes i foråret 2015. 
Resultaterne bliver lagt i udviklings-
databasen på www.emu.dk.
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Opstart 3. kvartal 2012 
(status pr. 01.03.2013) 
Tilmeldte elever: 349

Opstart 3. kvartal 2013 
(status pr. 01.03.2014) 
Tilmeldte elever: 318

Ej påbegyndt 5 2

Fortrudt udd. (ingen kontakt) 21 22

Ikke uddannelsesparat 8 0

Personlige forhold 6 5

Niveau for højt 1 0

Skiftet skole 2 2

Læreforhold ophørt 17 12

Sygdom 2 0

Ej bestået 2 7

Bortvist 1 0

Tabel 6. Hovedkategorier for afgangsårsager på hovedforløbet. Kilde: Egne træk fra EASY-A.

2012/13 2013/14

I gang 830 911

Fuldført 49 85

Afbudt (uo) 126 126

Afbrudt (mo) 2 3

I alt 1007 1125

Tabel 7. Hovedforløbenes fastholdelse. 
Sammenligning mellem 2012/13 og 2013/14. 
Kilde: EUD forløbsstatistikken, Styrelsen for it 
og læring (STIL), status efter 6 mdr.

Der er fokus på at fastholde elever 
i uddannelse. Skolen rapporterer 
hvert år sine indsatser på området 
gennem ”Handlingsplan for øget 
gennemførelse”, som er på sko-
lens hjemmeside.
Skolens samlede frafald er på 
grundforløbet på 24,8 % og på ho-
vedforløbet 11,2 %. Det største fra-
fald ses i aldersgruppen 20-24 år.

Afgangsårsager grundforløb
De store bevægelser, som skolen 
søger løsninger på er fortrinsvis 
dem, hvor vi har en påvirknings-
mulighed.
Der følges systematisk op på fra-
vær i alle skolens afdelinger, da vi 
ofte oplever, at fravær er en af ho-
vedårsagerne til senere udmeldel-
se. Desuden er fravær ofte årsa-
gen til, at skolen udmelder eleven.

Det ses af tabel 4 (forrige side), at 
der er en stor stigning i antallet af 
elever, som falder fra, fordi de har 
fortrudt uddannelsesvalget. Den-
ne gruppe skal have mere præcis 
vejledning før og i begyndelsen af 
uddannelsen. 
En del af de tilmeldte elever duk-

ker aldrig op. Det er vores opgave 
at tage tiltag, der kan sikre, at alle 
dukker op og træffer en evt. fra-
faldsbeslutning på et oplyst grund-
lag og med en grundig vejledning 
til anden uddannelse.

Vi glæder os over, at antallet i år-
sager, der kan henføres til ele-
vernes trivsel, er ganske lave. Så 
trods stigning ligger det fortsat lavt.
Ligeledes er det ikke, at niveauet i 
uddannelserne er for højt eller lavt, 
der får elever til at falde fra en er-
hvervsuddannelse.

Afgangsårsager hovedforløb
De væsentligste frafaldsårsager på 
hovedforløbene er relateret til virk-
somheden eller forholdet mellem 
elev og virksomhed, som det ses 
af tabel 6. Det er sjældent, at frafal-
det sker udelukkende på grund af 
forhold på skolen (frafald på grund-
forløb kan i højere grad henvise til 
årsager i relationen mellem skole 
og elev).

Frafaldet på hovedforløbet skyldes 
således typisk, at læreforholdet 
(kontrakten) ophører fx på grund 

af konkurs. Det kan også ske ved  
at eleverne på hovedforløbene for-
tryder uddannelsesvalget, når de 
kommer i en virksomhed, og afbry-
der uddannelsen med den kategori 
som primære afbrudsårsag.

De øvrige kategorier kan blandt 
andet dække over fravær, der igen 
kan skyldes flere forhold i elevens 
liv, også uden for skolen eller virk-
somheden.

Skolen udbreder kend-
skabet til uddannelser-
ne ved at tænke nyt og 
skabe aktiviteter, der 
giver positive oplevel-
ser i vores forskellige 
studie- og fagmiljøer.

Fra Roskilde Tekniske Skoles værdigrundlag
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Der er fokus på virksomhedssamarbejdet og på at kvalificere virksomhedernes del af 
oplæringen. Det sker gennem en række indsatser på skolens uddannelser.

Samarbejde med virksomheder

Der har på alle afdelinger været 
arbejdet systematisk med at styrke 
samarbejde mellem skolen og virk-
somheder i 2014. 
Indsatserne er forskellige og af-
spejler fx den kultur, som findes i 
faget. Nogle er støttede af projekt-
midler, mens andre er iværksat, 
fordi de giver mening for både elev, 
virksomhed og skolen.

Mediegrafikere i praktik
Hos mediegrafikerne er der iværk-
sat ”Tirsdagspraktik”. Eleverne er 
en tirsdag om ugen i seks uger i en 
virksomhed, som de enten har fået 
tildelt via de opsøgende medarbej-
dere eller selv har fundet. 
Formålet er, at de får større bran-
chekendskab og danner netværk, 
samt at elev og virksomhed efter 
de seks uger bliver så glade for 
hinanden, at samarbejdet kan re-
sultere i en praktikaftale.

Vejledning i jobsøgning
På Digital Media er der iværksat 
jobcafé en gang hver tredje uge. 
Den opsøgende medarbejder står 
for aktiviteten, der består primært 
af vejledning i at skrive ansøgnin-
ger, at træne til jobinterviews, at få 
besøg af virksomheder i regionen, 
der fortæller om kravene til elever 
og ’forventningsafstemme’ med 
dem om, hvad man kan se frem til 
i en elevplads.

Der er desuden iværksat en række 
hovedforløbstiltag for såvel elever 
som virksomheder omkring ram-
mer for portfolio, kompetencemål 
og struktur.

Bygger på partnerskaber
Bygge og anlægsafdelingen indgår 
fortsat i partnerskabsaftaler med 
Dansk Byggeri og en række kom-
muner (Roskilde, Tåstrup, Greve). 

Erfaringen viser at flere elever med 

en uddannelsesaftale gennem 
partnerskabet er blevet fastholdt i 
deres uddannelsesforløb.

Forældre og mestre
På første hovedforløb inviteres 
lærlinge, deres forældre og mestre 
til informationsmøde inden opstar-
ten på første hovedforløb for at 
højne bevidstheden om de forskel-
lige uddannelsesforløbs indhold.
Skolen har gennem videoafrappor-
tering fra lærling til mester fået sat 
fokus på lærlingens teoretiske og 
praktiske lærling på skoleopholdet.
På tredje hovedforløb inviteres 
lærling og mester til samtale på 
skolen. Samtalen tager udgangs-
punkt i uddannelsesbogen og lær-
lingens opnåede kompetencer og
generelle trivsel.
Der er nedsat en pilotgruppe med 
deltagelse af mestre for at give et 
bud på, hvordan får vi dem på ba-
nen allerede på grundforløbet.

Der afholdes  mester-/elev-/lærer-
samtaler på 3. hovedforløb fortrins-
vis på anlægsgartneruddannelsen. 
Udbredelse til de øvrige grønne 
uddannelser er igangsat.

Opfølgning skal sikres 
På alle indkaldelser til skoleperi-
oder beskriver skolen de kompe-
tencemål og discipliner, som ele-
verne skal lære. På den måde er 
det muligt for virksomheden at styr-
ke eleven i nogle af disciplinerne i 
virksomheden, så eleven er bedre 
rustet til at klare skoleperioden.

Vvs-succes med vejledning
Opfølgning på praktikvejlednin-
gerne sker mellem virksomhed 
og skole, samt elev og skole, hvis 
der er behov. Vi har efter en stor 
indsats af teamledere på vvs-af-
delingen og i samarbejde med det 
lokale uddannelsesudvalg, opnået 
at få 95-100 % af praktikvejlednin-

gerne i hus, senest i den første uge 
af skoleopholdet.

Mesterbesøg
Ved afslutningen af hver skolepe-
riode indkaldes virksomhederne til 
et ”mesterbesøg”, hvor vi taler om, 
hvad eleven har opnået på skolen, 
og hvad der bør arbejdes videre 
med for at styrke eleven.

Efter 2. hovedforløb kører vi ud til 
samtlige elevers mestre med sko-
levejledningen og taler med den 
lærlingeansvarlige og eleven om 
karaktererne. Vi taler om, hvordan 
vi mener, at eleven arbejder, og 
hvor virksomheden kan sætte ind 
for at styrke elevens læring og ru-
tiner.

Løbende kontakt
Når eleven er på skoleophold, er vi 
løbende i kontakt med virksomhe-
den, hvis vi mener, at vi kan hjælpe 
en elev til at  bestå et skoleophold.
Frafaldet på uddannelsen er lavt, 
og en af begrundelserne fra virk-
somhederne er den tætte dialog.

Besøg og dokumentation
Alle virksomheder som har kon-
trakt med en personvognsmekani-
kerelev, som afslutter trin 1 på ud-
dannelsen besøges af skolen. Det 
anslås, at 85 % af eleverne fra per-
sonvognsmekanikeruddannelsens 
trin 1 fortsætter på uddannelsens 
trin 2.

Forsøg og udvikling (FoU)
Skolen indgik i 2014 desuden  i 
FoU-projekterne ”Dokumentation 
og dataindsamling som forståel-
ses- og motivationsinstrument” 
samt ”Tydelig dialog fremmer for-
ståelsen – og motivationen” (pro-
jektnummer 135981), som begge 
handler om en stærkere kobling 
mellem skoledel og praktikdel. 
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Innovation var også et af emnerne 
på Strategidagen den 12. septem-
ber 2014. Dagen var en slags sta-
tus over skolens indsatser – her-
under på innovationsområdet – og 
blandt andet i oplæg fra direktionen 
blev vigtigheden af innovation poin-
teret.

Stadig væsentligt
Selv om innovation i 2015-17 ikke 
længere har status af et overord-
net strategisk mål, så vil det fortsat 
være et væsentligt parameter i ud-
viklingen af såvel undervisning, drift 
som administration. I forbindelse 
med implementering af eud-refor-
men og det fælles pædagogiske, 
didaktiske grundlag er en innova-
tiv tilgang afgørende. Det samme 
gælder i forbindelse med de mange 
nye samarbejdsflader (se side 43). 

Innovation er derfor nærværende i 
hverdagen i mange kroge af sko-
lens virke. Medarbejdere tilpasser, 
forandrer og udvikler kontinuerligt 
nyt indhold og nye måder at løse 
opgaverne på. Ofte som resultat 
af ændrede rammevilkår og udfor-
dringer med det formål at sikre fo-
kus på fremtiden.

Innovationsdage
Erhvervsskolernes Innovationsda-
ge er en del af den internationale 
innovationsuge i uge 47. I 2014 
kom RTS endnu tættere på den 
innovative proces, idet et nyt kon-
cept til Erhvervsskolernes Innovati-
onsdage blev udviklet i samarbejde 
med Teknologisk Institut. I samar-
bejde med Roskilde Handelsskole 
og Uddannelsescenteret i Roskilde 
(Slagteriskolen) blev der uddannet 
lærere, som efterfølgende deltog i 
et undervisningsforløb over to dage 
på Musicon. 
Fra RTS, som var tovholder for 
dagene, deltog elever fra person-
vognsmekaniker og teknisk desig-

neruddannelsen. Eleverne arbej-
dede i grupper på tværs af skoler 
og uddannelser med en opgave, 
som handlede om at skabe unge- 
og studiemiljøer i Campusområdet 
ved de tre skoler. Musiconsekreta-
riatet, Orange Innovation og borg-
mester Joy Mogensen deltog i pro-
jektbedømmelsen og afslutningen. 

Roskilde Festival
På årets Roskilde Festival deltog 
elever, instruktørere og lærere, 
heraf mange fra praktikcentret, i 
udformning af et spændende bag-
sceneområde bag Orange Scene, 
hvor der blev arbejdet tværfagligt 
med innovative løsninger. Skolens 
træ-uddannelser deltog blandt an-
det i udformning af ”sidde-hegn”, 
som sikrede siddepladser og for-
hindrede at gæster urinerede langs 
hegnene. 
En gruppe af skolens medarbej-
dere var endvidere på rundtur på 
festivalen for at afsøge nye samar-
bejdsområder om innovative tiltag.

Innovation i hverdagen
Innovationsagenterne, som blev 
uddannet i 2013, har skullet finde 

deres plads i afdelingerne i 2014 
og har på forskellig vis bidraget til 
at styrke en innovativ tilgang.

Flere fagområder har innovation, 
iværksætteri og selvstændighed 
på skemaet. Innovation indgår i 
den daglige undervisning i mange 
uddannelser og særligt i forbindel-
se med mesterskaber, tværfaglige 
uger og forskellige projekter, hvor 
eleverne opøver deres innovative 
evner. 
 
Fag og metode
I undervisningen er innovation 
både et fag og en generel metode 
til at udvikle elevernes tilgang til 
produktudvikling eller udvikling af 
services eller forretningsmodeller i 
deres fag. Det er afgørende at læ-
rere og elever kan reflektere over 
deres ideer og erkende, at der er 
flere løsninger på en given opga-
ve. Først da giver begrebet inno-
vation rigtig mening for eleverne, 
så de også kan bruge modellerne i 
deres daglige arbejde.

Tværfaglig innovation
De tværfaglige uger er lagt ind i 
undervisningsplanerne for elever-
ne, selv om innovationsbegrebet 
ikke er indskrevet i disse direkte. 
”Iværksætteri” er ligeledes et fag, 
som eleverne møder på alle ud-
dannelserne. På Byggeuddannel-
serne er iværksætter kombineret 
med entreprenørskab, mens det 
på de grafiske uddannelser ses 
kombineret med innovation.

Administrationen med
Skolens samlede administrative 
funktioner har arbejdet med te-
maet ”den digitale erhvervsskole” 
som blandt andet introducerede 
nye blanketflow og system til at 
behandle ferieansøgninger, kør-
selsregistrering, rejseafregning og 
meget andet.

Innovation

Elever fra tre erhvervsskoler samarbejder til 
Erhvervsskolernes Innovationsdagene.
Scan QR-koden og se mere om dagene.



Der er sket en række udskiftninger i arbejdsmiljøorganisationen, men fokus på såvel 
det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er bevaret.
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Skolen har i sommeren 2014 ansat 
en ny arbejdsmiljøleder, hvis opga-
ve det er at sikre systematisering af 
arbejdsmiljøarbejdet og sikre over-
holdelse af alle regler og procedurer.
Der er valgt nye arbejdsmiljøre-
præsentanter i 2014. De indgår i 
en arbejdsmiljøgruppe, som skal 
samarbejde om det daglige ar-
bejdsmiljø. Forud for MIO-møder 
(medarbejderindflydelsesorgan) 
samles alle arbejdsmiljørepræsen-
tanter med arbejdsmiljølederen for 
at drøfte og koordinere arbejdsmil-
jøarbejdet. Herudover afholdes to 
årlige erfaringsudvekslingsmøder 
vedr. arbejdsmiljø. Til det seneste 
erfaringsudvekslingsmøde var der 
inviteret eksterne konsulenter fra 
Arbejdstilsynet og Politiet, som ori-
enterede om korrekte arbejdsstil-
linger og konflikthåndtering.

Kompetenceudvikling
Alle nyvalgte til arbejdsmiljøorgani-
sationen skal deltage i den lovplig-
tige arbejdsmiljøuddannelse. Her-
udover deltager flere i konferencer 
og seminarer omkring arbejdsmiljø 
med det formål at være opdateret 
på aktuel lovgivning og være pro-
aktiv i forhold til ny viden inden for 
arbejdsmiljø. Alle medarbejdere 
har fået tilbud om førstehjælp, og 
mange har valgt at tilmelde sig og 
gennemføre kurserne.

Arbejdsulykker
I 2014 har der været en stigning i 
registrerede arbejdsulykker på sko-
len. Vi er som skole blevet bedre til 
at registrere vores ulykker. Det gi-
ver et bedre grundlag for, gennem 
handlingsplaner, at undgå ulykker-
ne fremover. Det er især vores ele-
ver på grundforløbene, der kommer 
til skade. Dette svarer helt til konklu-
sionerne fra Arbejdstilsynets årlige 
statistik, som viser, at det er unge 
nyansatte med begrænset erfaring, 
der vejer tungest i statistikkerne.

Heldigvis er vores ulykkestal be-
tydelig lavere end arbejdstilsynets 
indeks for ulykker. Men vi skal 
være bedre. Vi skal som skole 
skabe den gode sikkerhedskultur, 
som de unge kan tage med sig 
ud i virksomhederne. Derfor har vi 
også valgt at nedbringelse af ar-
bejdsulykker er en særlig indsats i 
2015. Fx skal eleverne involveres i 
arbejdsmiljøarbejdet.

Psykisk arbejdsmiljø
Konklusionen er, at vi er kommet 
rimeligt igennem forandringen med 
Lov 409/OK13, men selvfølgelig er 
arbejdsmiljøet påvirket. 
Samarbejdet er godt, og RTS op-
leves som en god arbejdsplads. 
Samtidig oplever medarbejderne, 
at der er blevet mindre tid til sam-
arbejdet. I forbindelse med tilret-
telæggelsen af arbejdet mangler 
medarbejderne generelt mere dia-
log med deres leder om opgaver 
og prioritering af tid til opgaverne. 
Der er også behov for, at kvaliteten 
i skemalægningen i flere afdelinger 
bliver bedre, så lærerne kan tilret-

telægge og prioritere opgaver. Men 
også på en måde, så der er det rig-
tige match mellem kompetencer og 
skema. Der er generelt en bekym-
ring for, at vi ikke får den nødvendi-
ge kvalitet i undervisningen. 
Medarbejderne er delte i spørgsmå-
let om, hvorvidt mindre overarbejde 
har givet mindre stress og bedre 
work-life balance. Tidsregistrerin-
gen har givet anledning til enkelte 
problemstillinger, og det er tydeligt,  
at paradigmeskiftet er vanskeligt for 
både medarbejdere og ledere. 

Grund til stolthed
I 2015 skal vi arbejde med at for-
bedre de beskrevne svagheder i 
tilrettelæggelsen af arbejdet, sam-
tidig med, at vi kan være stolte af, 
at vi ikke har fået gravet dybe kløf-
ter i organisationen. Der er stadig 
et psykisk arbejdsmiljø, der afspej-
ler vores værdier og kultur. Vi ser 
frem til resultaterne af medarbej-
dertrivselsundersøgelsen (MTU), 
som afholdes i foråret 2015 og 
som blandt andet giver et indtryk 
af det  prsykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø

Møbelsnedkerelev Cille Klitten Skaarup Olsen vandt arbejdsmiljøpris til Skills. Hun er et 
godt eksempel på, hvordan man arbejder både sikkert og effektivt. 



Folkeskolereform og vejledningsreform giver nye muligheder for samarbejde samt nye-
udfordringer med at forberede de unge bedst muligt til deres uddannelsesvalg. 
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Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning (UU) får fremover en ændret 
rolle. De skal koncentrere sig om 
de unge, der ikke er uddannelses-
parate (ca. 20 %). De 80 % skal 
fremover vejledes til ungdomsud-
dannelse af forældre, folkeskolens 
lærere og af centrale vejlednings-
tilbud (UddannelsesGuiden og 
E-vejledning). 
RTS engagerer sig derfor i et tæt-
tere samspil med folkeskolerne om 
vejledningsindsats og vil rekruttere 
mere aktivt blandt de helt unge.

Pilotprojekt i folkeskoler
Nørd med din computer, Dus med 
din motor, Konstruktion og design, 
Design og formgivning og Vild med 
dyr. Dét er de fængende titler på 
de valgfag, som RTS har afholdt i 
efteråret 2014 i forbindelse med et 
pilotprojekt med Tjørnegårdssko-
len og Lynghøjskolen fra Roskilde 
Kommune.

Den åbne folkeskole
Valgfagsprojektet opstod som en 
naturlig følge af folkeskolerefor-
mens fokus på den åbne skole 
og et bredere udbud af valgfag til 
eleverne. Samtidig har erhvervsud-
dannelserne et ønske om at skabe 
gode oplevelser og et øget kend-
skab til vores studiemiljøer og ud-
dannelser – allerede i udskolingen.
Hver tirsdag eftermiddag henover 
efteråret blev folkeskoleelever 
fra 7., 8. og 9. klasse undervist fx 
design af gadeinventar, dyrenes 
inde- og udemiljøer og program-
mering af micro-controllere.
De to folkeskoler har været gla-
de for valgfagene og samarbejdet 
fortsætter om end i mindre skala i 
foråret, hvor der vil køre to valgfag: 
Vild med dyr og Vild med web.

Lærerigt for begge parter
Projektet har været lærerigt på 
mange måder. Det tætte samarbej-

de mellem RTS og folkeskolerne 
har givet begge parter et godt ind-
blik i hinandens kontekster og ram-
mevilkår. Både folkeskolereformen 
og eud-reformen fordrer, at der 
etableres partnerskaber på tværs 
af uddannelser og sektorer – med 
henblik på at udforme progressive 
læringsforløb forankret i praksis.

Valgfag i 2015
Alle skolens afdelinger har i for-
bindelse med valgfagsudbuddet 
for foråret 2015 formuleret form 
og indhold på mulige valgfag.  Det 
har været en god øvelse i forhold 
til at kunne skabe niveauer i sko-
lens undervisningstilbud målrettet 
grundskoleelever. Underviserne 
har desuden stiftet nærmere be-
kendtskab med folkeskoleelever 
som målgruppe. Det har givet RTS 
indblik i tilgang til motivation, ab-
straktionsniveau og formulering af 
’miniprojekter’, der taler til de unge 
elever.

Målrettet strategi
Det er en strategi for RTS, at der ar-
bejdes aktivt for udbredelse af valg-
fagsrækker til andre af kommunens 
skoler, gerne via central kommunal 
organisering. Vi vil i endnu højere 
grad have fokus på at samarbej-
de med folkeskolerne om at koble 

valgfagenes indhold til klassernes 
grundfag og lave fælles udviklings-
forløb for underviserne. Ligesom 
vi også fortsætter med at opdyrke 
samarbejde med lokale og regiona-
le ungdomsskoler om valgfag. 

Skills Stafetten
Skills Stafetten i 2014 var den hid-
til største. I alt nåede 2000 glade 
folkeskolelever igennem de mange 
konkurrencer, samtidig med at de 
fik en god oplevelse og fornemmel-
se af, hvad det vil sige at tage en 
uddannelse på  en teknisk skole. 
I år kunne vi byde Roskilde Han-
delsskole velkommen til Stafetten. 
De var repræsenteret med deres 
egen konkurrence som handlede 
om handelsuddannelserne. Det 
var et succesfuldt samarbejde.

Positiv evaluering
Evalueringen af Skills stafetten fra 
UU-vejledere og folkeskolelærere 
viser med al tydelighed, at skolen 
igen i 2014 skabte en god oplevel-
se for folkeskoleeleverne. 

37 ud af 51 adspurgte lærere meld-
te tilbage, at elevernes vurdering af 
arrangementet har været ”tilfreds” 
eller ”meget tilfreds” og 10 % karak-
teriserer oplevelsen som ”fremra-
gende”.

Rekruttering og synliggørelse

9. klasse fra Himmelev Skole til Skills Stafet på RTS.
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Samme positive billede tegner sig, 
når der spørges ind til tilrettelæg-
gelsen, opgavernes indhold og 
afvikling og om stafetten giver en 
god introduktion til uddannelserne. 

Fortsætter i 2015 
Vi fortsætter succesen i 2015, hvor 
alle 8. klasser fra Roskilde og Lej-
re kommuner allerede er tilmeldt. 
I lighed med i 2014 deltager Ros-
kilde Handelsskole og som noget 
nyt Sosu Sjælland, som er flyttet til 
Roskilde og derfor også er naturlig 
deltagerskole. 

Elevambassadører virker
Etablering og uddannelse af et lo-
kalt korps af elevambassadører 
løb af stablen i 2014. 
Elevambassadørerne har været en 
stor succes. De engagerede ele-
vers deltagelse indtænkes i stort 
set alle skolens informationsakti-
viteter:  Informationsmøder, Åbent 
hus-arrangementer, oplæg på fol-
keskoler, Skills Stafet og messeak-
tiviteter.

Flere ambassadører i 2015
Der vil løbende blive uddannet ele-
vambassadører. Seneste kursus 
var i januar, hvor nye elevambas-
sadører blev indført i, hvad det vil 
sige at være skolens ambassadør 
og formidle om uddannelsesvalg, 
skolehverdag og faglighed. 

På kurset i januar deltog fire af 
skolens mest erfarne ambassa-
dører, som kunne bistå med egne 
refleksioner og erfaringer om for-
midling af uddannelsesvalg, præ-
sentationsteknik mv. 
Derved bibeholdes den oprindeli-
ge tankegang bag konceptet ’Ele-

vambassadører’, der lægger vægt 
på ung-til-ung-kommunikation og 
læring. 

Information om eux
I oplevelsescentret på Pulsen 2 
kan gæster få et indblik i, hvad 
det vil sige at skulle tage en ud-
dannelse med eux. Fx ved at teste 
niveauet i dansk, engelsk, mate-
matik og samfundsfag på en hurtig 
og nem måde via små tests. Under 
Skills Stafetten i 2014 dannede lo-
kalet rammen for en introduktion 
til lærerne. Lærerne taler jo med 
folkeskoleeleverne om uddannel-
sesvalg og muligheder. De er der-
for vigtige samarbejdspartnere for 
skolen, også når vi skal forklare 
om eux. Lærerne fik en rundtur i 
oplevelsescentret, og blev klædt 
på til at kunne tage snakken med 
elever om de muligheder, der er 
ved at kombinere en håndværks-
mæssig uddannelse – som er den 
bærende del også ved en eux –
med gymnasiefag. En kombinati-
on der giver gode kort på hånden, 
hvis eleven senere vil læse videre  
fx til ingeniør.

Flere besøg fra folkeskoler
UU Vest Hovedstaden kontakte-
de skolen i slutningen af 2014 for 
at høre om mulighederne for at få 
eleverne fra Frederikssund-områ-
det ind at besøge skolen og få et 
indblik i skolens uddannelser. Det 

resulterede hurtigt i en overrasken-
de stor aftale. Hele 36 8. klasser 
– cirka 650 elever – er der lavet et 
forløb for i foråret i 2015. 
En-to folkeskoleklasser om dagen 
igennem en periode på fem uger 
har været igennem et forløb med 
oplevelser og indsigt i alle skolens 
uddannelser, videreuddannelses-
muligheder osv. Vi regner med, 
at en lignende aftale kan falde på 
plads igen i 2015, for det har været 
en stor succes. Både elever, lærere 
og UU har overordentligt tilfredse 
med den måde, hvorpå de er blevet 
sat ind i, hvad skolen kan tilbyde.

Vejen til jobbet bygger bro
I samarbejde med Roskilde Han-
delsskole og Roskilde Kommune
blev projektet Vejen til jobbet udvi-
det i 2014 til fire lokale folkeskoler.
Vejen til jobbet består af en un-
dervisningsdel, hvor lærere fra er-
hvervsskolerne besøger folkesko-
len og underviser i jobsøgning og 
kort introducerer til erhvervsuddan-
nelserne.
 
Senere besøger eleverne er-
hvervsskolerne og får et kursus i 
videoproduktion. Som led i kurset 
skal eleverne i grupper lave et vi-
deoportræt af en af erhvervsuddan-
nelserne. Det fordrer, at de bevæ-
ger sig rundt på skolen og derved 
stifter bekendtskab med både 
værksteder og undervisningsmiljø-
et. De afslutter med at vise filmene 
for hinanden, så alle elever oriente-
res om uddannelserne og får dem 
præsenteret af kammeraterne. Det 
har været både lærerigt og sjovt og 
projektet fortsætter i efteråret 2015. 

Nyt hold elevambassadører klar til 2015.

Eleverne syntes, at de 
praktiske workshops 
var fremragende

Sagt om Skills Stafetten 2014

Der var drive og 
professionalisme 
over hele forløbet

Sagt om Skills Stafetten 2014



MUS og kompetencespind forbedrer undervisningen. Det er sket i en periode med stor 
udvikling og præg af Lov 409/OK13 – og kvoter har medført tilpasninger af staben.
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I 2014 gennemførtes 377 medar-
bejderudviklingssamtaler. De tog 
alle udgangspunkt i opnåede re-
sultater i det forgående år, formule-
ring af mål for det kommende år og 
en deraf følgende drøftelse af en 
kompetenceevaluering foretaget 
på grundlag af enhedens/teamets 
kompetencespind. 
Kompetenceevalueringen er doku-
menteret i 472 udviklings- og/eller 
handlingsplaner. Teamorganiserin-
gen er udbredt på afdelingerne. Det 
gør medarbejderudviklingssamta-
lens punkt om samarbejde særlig 
vigtigt. Resultatet af drøftelserne 
kan have betydning for indhold og 
prioritering i udviklings- og/eller 
handlingsplaner.

Sammenhæng
Da kompetencespindene indeholder 
vurdering af faglige, personlige, al-
mene og pædagogiske kompeten-

cer kan der skabes en tydelig kobling 
til skolens overordnede pædagogisk 
didaktiske grundlag og kompetence-
udviklingen hos den ansatte.

Planer
Udviklings- og/eller handlingspla-
nerne afspejler den enkelte medar-
bejders kompetenceudviklingsbe-
hov i forhold til skolens strategi og 
den nødvendige balance mellem 
de fire kompetenceområder.
For undervisere vil der de næste 
fire år være særligt fokus på ud-
viklingen i forhold til kompetencer-
ne fra det pædagogisk didaktiske 
grundlag, da disse strategiske 
kompetencer er i overensstemmel-
se med eud-reformens krav til læ-
rernes kompetenceudvikling.
Udviklings- og handlingsplaner er 
dokumenteret i it-systemet Inno-
mate. På baggrund af en analyse 
af resultaterne fra Innomate er  der 

planlagt de første tiltag til et egent-
ligt skoleinternt udviklings- og ud-
dannelsesprogram. 
 
Modelskole
I 2014 sagde skolen ja til et tilbud 
om deltagelse i Undervisningsmi-
nisteriets modelskolesamarbejde. 
Over 50 medarbejdere deltager i 
modulerne Progressiv læring og 
Motivationspædagogik. Desuden 
deltager fem uddannelsesledere i 
det tilknyttede lederudviklingsforløb.
Skolen har fortsat det støttede ud-
dannelsesforløb i Pædagogisk rela-
tionskompetence og klasseledelse, 
som vi startede i 2012. I 2014 har 
25 medarbejdere deltaget i forløbet.

Erhvervspædagogik
Skolen prioriterer Diplomuddannelse 
i erhvervspædagogik (DEP) højt. 30 
medarbejdere er i gang med forløbet, 
og 5 havde i 2014 afsluttet forløbet.

Personale og kompetenceudvikling

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 59<

2012 0,5 6,5 20,5 34,5 28,5 10,0

2013 0,5 5,0 19,5 35,5 28,0 11,0

2014 0,5 4,0 18,5 37,0 28,0 12,0

Tabel 8: Personalets alderssammensætning i % 2012-2014

AC UDF FOA HK TAP LEDERE I ALT

AKADEMIET 11 78 0 0 40 6 135

BMVEF 0 59 17 4 11 4 95

BYG/CMK 0 99 0 4 8 6 117

RTG 42 0 0 1 4 2 49

ADM 2 4 0 41 10 16 73

I ALT 55 240 17 50 73 34 469

Tabel 9: Fastansat personale 31.12.2014
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Kravet om 10 ECTS point til under-
visere med Pædagogisk Grund-
uddannelse betød, at vi i 2014 
startede udvikling af et forløb, 
som også tilgodeser skolens stra-
tegiske kompetencebehov. Pro-
cessen afrundes i foråret 2015 i 
samarbejde med et på MIO (med-
arbejderindflydelsesorgan) nedsat 
kompetenceudvalg, pædagogisk 
udviklingschef, it-chef, HR-chef 
samt relevant professionshøjskole.

Udviklingsforløb
Flere afdelinger har gennemført 
teamudviklingsforløb, da teamorga-
niseringen nu ses på alle afdelinger.
Medarbejdere og ledere har gen-
nemført individuelle forløb ifølge 
udviklings- og handlingsplaner, her- 
under flere uddannelser på akade-
mi-, diplom- eller masterniveau.
Alle ledere gennemførte i 2014 10 
ECTS point i erhvervspædagogik 
på diplomniveau i et fælles forløb.

Behov for flere ledere
Skolens vækst har sammen med 
Lov 409/OK13, krav om dokumenta-
tion, oprettelsen af praktikcenter og 
erhvervsuddannelsesreformen be-
tydet, at der har været behov for at 
ansætte flere uddannelsesledere, li-
gesom der er ansat en kvalitetschef. 

Personalestatus generelt
I 2014 er personaletilvæksten fort-
sat samtidig med, at der er foretaget 
betydelige personaletilpasninger i 
forhold til den enkelte afdelings akti-
vitet. Det er første gang i skolens hi-

storie, at vi i løbet af et enkelt år har 
været nødsaget til at afskedige så 
stort et antal dygtige medarbejdere 
som følge af aktivitetsnedgang.
I 2015 kan eud-reformen betyde 
yderligere tilpasninger dels i for-
hold til aktivitet og dels i forhold til 
ændret kompetencebehov.

Tilpasning af personale CMK 
Meddelelsen om at der fra 1. august 
2015 er kvote på web-integratorud-
dannelsen betød, at vi i 2014 måtte 
nedsætte et afskedigelsesudvalg 
på CMK. Det viste sig nødvendigt 
at afskedige 24 fastansatte under-
visere. De fratræder deres stillin-
ger i perioden januar 2015 til marts 
2016. Desuden vil 7-9 timelærere 
ikke få fornyet deres ansættelses-
aftale fra 1. august 2015.

Tilpasning af personale HTX
I foråret 2014 blev der nedsat et 
afskedigelsesudvalg på HTX på 
grund af aktivitetsnedgang. Her 
viste det sig nødvendigt at afskedi-
ge undervisere svarende til at per-
sonalestaben fra august 2014 var 
reduceret med 14 medarbejdere 
svarende til 8,9 årsværk.

Personaleomsætning
Den samlede personaleomsætning 
er i 2014 på 13 %. Der har været 73 
stillingsopslag med deraf følgende 
75 rekrutteringer. Samtidig er der 
en stigning i antallet af timelære-
re, og det totale antal timer, de har 
haft. Personaleomsætningen har 
en størrelse, der på den ene side 

giver mange udfordringer i forhold 
til videndeling og organisationens 
rutiner. På den anden side er det 
en fordel i en tid, hvor reformer 
nødvendiggør en kultur- og orga-
nisationsudvikling. Personaleom-
sætningen har ikke bevirket ændret 
aldersfordeling blandt medarbej-
derne. I 2015 vil vi analysere, hvem 
det er, der forlader os.

Overtid reduceret
I forhold til medarbejdernes overtid, 
så viser opgørelserne tydeligt virk-
ningerne af Lov 409/OK13. Skolen 
besluttede at udbetale al overtid pr. 
31. juli 2014 ved overgangen til Lov 
409. Alligevel er overtiden i året re-
duceret med ca. en tredjedel. Over-
tiden i perioden august til december 
indikerer, at vi i 2015 vil minimere 
overtiden betydeligt. Undertid re-
gistreres ikke længere, hvorfor vi 
fremover vil fokusere på andre nøg-
letal for at sikre, at medarbejdersta-
ben er tilpasset skolens aktivitet.

Social profil 
Den kulturelle egenart i afdelin-
gerne bevares samtidig med at en 
række tværorganisatoriske aktivite-
ter er iværksat i de sidste to år. Pæ-
dagogisk didaktisk grundlag, OK13, 
medarbejderudviklingssamtalen, 
erhvervspædagogisk uddannelse 
af chefer og ledere, kompetence-
udvikling, ressourcestyringsmodel 
og eud-reform er aktiviteter, som 
alle tager udgangspunkt i en tvær-
organisatorisk strategi, men som i 
implementeringsfasen i høj grad er 
præget af afdelingernes kultur.

Mangfoldighed
På en erhvervsskole som RTS, 
der udbyder mange forskellige er-
hvervsuddannelser, har medarbej-
derne vidt forskellige uddannelser 
og kulturelle baggrunde.
Med en personaleomsætning på 
mere end 10 % er det generelt mu-
ligt at tilgodese en mangfoldig med-
arbejderstab, hvor der også tages 
hensyn til alder, køn mv.
I 2014 havde skolen fokus på den 
yngre aldersgruppe, fordi der på 
skolen er en tendens i modsatte 
retning. 

2012 2013 2014

BMV/EL 5.196 6.996 5.717

CMK/BYG 9.287 9.830 7.281

RTG 8.997 6.132 3.436

AKADEMIET 2.328 3.503 995

OVERTID I ALT 25.808 26.461 17.429

Tabel 10: Overtid fordelt på afdelingerne 2012-2014
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ANTAL TIMELÆRERE ANTAL TIMER TIMELÆRERE OPGJORT I ÅRSVÆRK GENNEMSNIT PR. TIMELÆRER

2011 69 26.290 13,7 381

2012 61 23.524 12,2 386

2013 63 21.190 11,0 336

2014 78 24.166 12,6 310

Tabel 11: Timelærere og timer læst af timelærene i perioden 2011-2014

2012 2013 2014 Langtidssygdom 
2012

Langtidssygdom 
2013

Langtidssygdom 
2014

Barns sygdom 
2012

Barns sygdom 
2013

Barns sygdom 
2014

RTS 3,69 3,25 3,46 1,91 1,07 1,30 0,17 0,23 0,23

Benchmark 
EUC syd 3,03 4,39 5,30 1,40 2,40 2,65 0,14 0,19 0,19

Tabel 12: Sygefravær i % på RTS 2012-2014

Rummeligheden afspejles i værdi-
sættet og i dagligdagen, hvor kultu-
ren er præget af engagement, sam-
arbejde og respekt for mennesker 
og faglighed. Det er en kultur præ-
get af en særlig imødekommenhed. 
Velkomstfolderne ”Sjæferen” og 
”Velkommen” er eksempler herpå.
Skolen ansætter elever på flere 
områder fx ejendomsservice, kon-
tor, landbrug og som mediegrafiker.
Ved den seneste ISOLA-statistik i 
tredje kvartal 2014 var der 6 % an-
satte på særlige vilkår.
Mobning identificeres ved Elev- og 
medarbejdertrivselsundersøgel-
ser, men der er også i hverdagen 
fokus på at sætte ind overfor tegn 
på mobning.

Vi viser hensyn
Skolen tager et betydeligt hensyn 
til personlige og sociale problemer. 
Skolen har abonnement på Falck 
Healthcare, psykologsamtaler, og 
i 2014 har vi haft øget fokus på 
sygefraværssamtaler, muligheds-
erklæringer og handlingsplaner.  
Dette for at sikre gradvis tilbage-
venden til job efter en længere 
sygdomsperiode. Desuden har 
skolen en aftale med MedHelp, 
som udover at modtage sygemel-

dinger, også giver sygeplejefaglige 
råd og bistand til de ansatte og de-
res familier.

Sygefravær
Det samlede sygefravær er svagt 
stigende i 2014, og det er landtids-
sygefraværet, der er steget.
Sygefraværet har et helt igennem 
acceptabelt niveau. Men det er 
vigtigt at fokusere på, hvordan vi 
som arbejdsgiver kan bidrage til at 
langtidssygdom minimeres. Derfor 
har vi i 2014 haft fokus på sygefra-
værssamtaler og kvaliteten heraf, 
ligesom vi fremover vil udarbejde 
flere mulighedserklæringer og pla-
ner for tilbagevenden til jobbet ef-
ter langtidssygdom. 
En indsats i 2015 vil også være 
sygefraværssamtaler i de tilfælde, 
hvor en medarbejder har hyppige 
enkeltsygedage. Samtalen skal i 
disse tilfælde forebygge arbejdsre-
lateret fravær. Det er 9 % af med-
arbejderne, der har 50 % af det to-
tale sygefravær.

Stress og forkølelse
Ifølge Medhelps opgørelser bliver 
medarbejderne hovedsagligt syge 
af stress, forkølelse, sygdomme i 
nervesystemet og personlige kri-

ser. Benchmark med EUC Syd er 
desværre ikke længere mulig, så 
vores benchmark er nu udeluk-
kende MedHelp-normen. Niveauet 
på arbejdsrelateret stress er stort 
set det samme som det foregåen-
de år, men der er sket en markant 
ændring i varigheden af disse syg-
domstilfælde. Det giver anledning 
til at vurdere, hvordan vi som ar-
bejdsgiver kan forebygge arbejds-
relateret stress.
I en tid med forandringer og refor-
mer vil der ofte ske en stor stigning 
i sygefraværet, og det har vi indtil 
videre ikke set, hvilket kan tilskri-
ves medarbejdernes engagement i 
forandringen og den åbne dialog i 
organisationen.

Faglighed og hygge
Afdelingerne har årlige seminarer, 
hvor det faglige kombineres med 
det sociale. Der er flere personale-
foreninger, som på forskellig vis un-
derstøttes af skolen. Her tages initi-
ativ til vidt forskellige arrangementer 
fx fisketure og kunstudstillinger.
Der er massageordning og forskel-
lige fysiske aktiviteter. RTS del-
tog igen i 2014 med 11 hold ved 
DHL-stafet.
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Samarbejde, stadig udvikling samt fortsat digitalisering og effektivisering er en del af 
ambitionen for skolens administration, som har en ambition om at udgå for penge!

Skolens rolle som værtsinstitution 
i nye, spændende eksterne sam-
arbejdsrelationer var også i 2014 
med til at præge og udfordre hver-
dagen i skolens administration. Der 
er fundet gode økonomiske og stu-
dieadministrative løsninger.  Fx i 
forbindelse med praktikcentersam-
arbejdet med Københavns Tekni-
ske Skole på mediegrafikerområdet 
og i forbindelse med samarbejdet 
med andre erhvervsskoler om eux. 

Ny kontoplan
I 2014 blev regnskabsdatabasen i 
Navision omlagt med tilhørende ny 
kontoplan. Den nye kontoplan har 
medført en enklere og mere bru-
gervenlig kontering til fordel for de 
budgetsansvarlige. Den nye struk-
tur vil fremover være med til at øge 
kvaliteten i skolens økonomistyring.
Som en konsekvens af undervi-
sernes arbejdstidsreform – OK13 
– er RTS gået over til kun at styre 
økonomi i kroner i stedet for både 
timer og kroner.  Det har medført et 
øget fokus på lønudgifter og bud-
getopfølgning på løn, samt stillet 
krav om udarbejdelse af nye nøg-
letal og revideret rapportering til 
skolens budgetansvarlige.

Organisationsudvikling
Den administrative organisation er 
løbende tilpasset, så den afspejler 
skolens behov. Kursusadministra-
tionen og elevadministrationen er 
lagt sammen for at opnå en stør-
re synergi og udligning i forhold til 
spidsbelastninger. Internt i kursus- 
og elevadministrationen er der også 
sket en omfordeling af ressourcer, 
blandt andet som en konsekvens af 
fusionen med Fodterapeutskolen, 
RTS’s nye rolle som praktikcenter 
samt overflytning af eux hovedfor-
løb til skolens htx-afdeling.  

Kompetenceudvikling
I alle skolens administrative afdelin-

ger har der været fokus på videns-
deling og kompetenceudvikling. 
Mange medarbejdere har været af 
sted på kurser. Andre medarbejde-
re og ledere er i gang med konkret 
videreuddannelse. Udover faglig 
videreuddannelse deltog og gen-
nemførte de administrative ledere i 
foråret 2014 uddannelsesforløbet i 
pædagogisk ledelse sammen med 
de pædagogiske ledere.

Fælles stand på Strategidag
På strategidagen i september 2014 
var alle administrative afdelinger 
sammen om en fælles stand, hvor 
skolens øvrige medarbejdere kun-
ne opleve og afprøve de innovative 
tiltag, der er sket i administrationen 
de seneste år.  

Eud-reform
Også i Administrationen vil den 
nye eud-reform komme til at spil-
le en væsentlig rolle i 2015. Både 
i vores kursus- og elevadministra-
tion og i vores controller- og øko-
nomiafdeling skal vi blive i stand 
til at håndtere de nye uddannel-
sesforløb som fx Grundforløb 1 og 
Erhvervsuddannelse for Voksne. 
Eud-reformen kommer også til at 
byde på mange nye og spænden-

de eksterne samarbejdsrelationer, 
som skal implementeres i skolens 
økonomistyringssystem.

Markedsgørelse
Undervisningsministeriet har be-
sluttet, at alle erhvervsskoler skal 
overgå fra Easy A til Easy C som 
et led i markedsgørelsen af skoler-
nes studieadministrative systemer. 
Det gælder selvfølgelig også for 
RTS. Opgaven kommer til at træk-
ke væsentlige ressourcer i vores 
administration – særligt i kursus- 
og elevadministrationen. Vi kender 
endnu ikke hele omfanget af mar-
kedsgørelsen, men vi vil som altid 
deltage proaktivt i processen og for-
søge at få mest muligt indflydelse.  

Fortsat digitalisering
I slutningen af 2014 blev Skolernes 
Digitale Blanket Flow (SDBF) intro-
duceret på RTS. Gennem SDBF 
kan alle skolens medarbejdere til-
gå skolens administration digitalt 
på mange områder lige fra kør-
selsafregning og ferieindberetning 
til fakturagrundlag og meget mere. 
Det er vores ambition, at systemet 
i løbet af 2015 også skal kunne 
anvendes af skolens eksterne in-
teressenter, fx kursister og skole-
praktikanter. Vi vil også udvikle på 
de muligheder, der findes i vores 
øvrige administrative systemer i 
forhold til afsendelse af Digital Post 
til elever og samarbejdspartnere.

Kontantfri skole
I 2015 vil vi forfølge vores ambiti-
on om at blive kontantfri skole. Vi 
indfører MobilePay på en overve-
jende del af skolens betalingsste-
der. Testinstallationer på enkelte af 
skolens betalingssteder i 2014 har 
vist, at blandt andet vores elever er 
glade for løsningen.

Administration 

Administrationen uddelte præmier på 
strategidagen. Her ses Helle Kaimer ved 
overrækkelsen



Der er stor opmærksomhed på optimering af energiforbruget i dagligdagen og stærkt 
fokus på fleksibilitet og forbedringer ved bygningsrenovering. 
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Tabel 13: Forbrugsregnskab for 3 Nøgletal. 2014 var varmere end et normalt gennemsnitsår, men udover vejret giver forskelle i brugeradfærd og 
bygningernes anvendelse og beskaffenhed variationer i energiforbrug fra år til år.  

  
Enhed Referencenøgletal Nøgletal RTS

  Vand* 3-4 m³/årselev 7,9 * m³/årselev

  El 72 KWh/m² 68 KWh/m²

  Fjernvarme 129 KWh/m² 113 KWh/m²

  Gas 150 Kwh/m² 129 KWh/m²

Drift og byggerier

Der er i Driftsafdelingen fokus på 
forbruget på alle adresser. Både 
ved daglig drift og ved at indtænke 
energioptimeringer, når der reno-
veres og ombygges. Skolen forsø-
ger at vælge hensigtsmæssige og 
miljørigtige løsninger i byggesager. 

Roskilde Tekniske Skole indgår i et 
fællesudbud med 150 andre skoler 
om at indkøbe el og gas til favo-
rable priser. Udbuddet og kontrak-
ter administreres af Nordisk Ener-
gipartner via SKI-aftale.

I 2014 blev der fx udført udbygning 
og forbedringer på varmeanlægget 
på Pulsen 10. Nye gaskedler på 
drivhusene på Køgevej 131 har også 
bidraget til et væsentligt mindre gas-
forbrug, som det ses i tabel 14. 

Solceller – ja tak
På Landbrugsskolen Sjælland i 
Høng og på Vilvorde er der taget 
henholdsvis en elevværelsesbyg-
ning og en undervisningsbygning 
i brug. Begge steder er der i den 
forbindelse etableret et stort sol-
celleanlæg som bidrager med ca. 
15.000 kWh årligt pr. anlæg.

Større vedligeholdelses-
projekter i 2014:
Finderupvej 8: 
Renovering af kloak under den høje 
bygning til venstre for hovedindgan-
gen. Problemet er løst, med et mini-
mum at indgreb på terrændækket. 

Nye lydlofter og lysarmaturer i fire 
lokaler. På bygning H3, H4 og H5 
er udhængsbrædder skiftet.

Strandvej 27:
Udskiftning af tag på svinestald.
Indvendig renovering af installation 
i svinestald.

Ledreborg Allé 42: 
Hovedhuset er totalrenoveret til tre 
undervisningslokaler. 
Kloakering af regnvand til ny faski-
ne. Forbedring af vandtryk ved etab-
lering af nyt vandstik og nyt rørsy-
stem på store dele af ejendommen.
 
Køgevej 131: 
Montering af nye gaskedler i driv-
hus, som har medført et fald i vores 
gasforbrug fra ca. 92.000 m3 i 2013 
til 74.000 m3 i 2014.

Haraldsted skov: 
Istandsættelse af to lokaler. Isole-
ring af loft.

Pulsen 2:
Tagrenovering bygning M1 samt 
udskiftning af procesventilations-
anlæg. Ny belysning mellem byg-
ningerne og rundt om Jernhuset. 

Pulsen 4:
Udskiftning af belysning på parke-
ringplads.

Pulsen 10: 
Ny automatik og ombygning af var-

meanlæg for bedre afkøling. Afkø-
lingen er gennemsnitlig gået fra 12 
graders afkøling i 2013 til 30 gra-
der i 2014.
I 2014 har vi købt mange nye yder-
døre, som bliver monteret i starten 
af 2015.
 
Større vedligeholdelses- 
projekter i 2015
Finderupvej 8: 
Udskiftning af tagplader på tilbyg-
ning til hal. Renovering af murværk 
på bygningerne H3, H4 og H5. 
Udskiftning af udsugning til værel-
ser i hovedbygning.

Ledreborg Allé 42: 
Kloakering af spildevand til offent-
lig kloak. 
Maling af hovedhus og de tre læn-
ger ved hovedhuset.
 
Haraldstedskov: 
Reparation af stråtag på en byg-
ning.

Pulsen 2:
Tagrenovering af bygning M6.
 
Pulsen 10:
Udskiftning af lysarmaturer i hall til 
energibesparende LED.

Byggeprojekter i 2014
Finderupvej 8: 
Renovering af parkeringsplads med 
nye belægninger og ny belysning.
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Tabel 14: Forbrugsoversigt over det samlede forbrug for hele skolen de seneste 3 år, incl. lejede lokaler. *anslået. Fodterapeutskolen og Pulsen 8 
er begge med i forbrugsoversigten for 2014.

2012 2013 2014

  El (kWh) 3.381.754 3.590.778 3.425.169

  Fjernvarme (MWh) 4.794 5.382 5.652

  Vand (m³) 25.286 26.982 28.427

  Naturgas (m³) 154.854 153.563 110.668

  Olie (liter) 18.371 15.327 16.102

  Halm (ton) 420 379 552

  Årselever (inkl. kostelever) 3142 3397 *3600

Ledreborg Allé 42: 
Færdig indretning af skolepraktik-
værksted til tømrer, murer, elektri-
ker og anlægsgartner. 

Ledreborg Allé 50: 
Indretning af skolepraktikværksted 
i L5 til smede, industritekniker og 
vvs. Færdiggøre etablering af loka-
ler og ventilation i truckhal. 

Pulsen 2: 
Udvidelse at smedenes værkfører-
bur. Ny belysning over svejsebåse.

Pulsen 4: 
Nyt spånsug til træværksted.  
Forskønnelse af opholdsarealer, nye 
elevskabe, nye gruppearbejdsmøb-

ler, ny scene og møbler til fredags-
baren.

Titangade:  
Ekstra udsugning til kabiner.

Vigerslev Allé 18, Valby: 
Indretning af praktikcenter til me-
diegrafiker.

Sdr. Mellemvej 2: 
Opstart på indretning af nyt elevmil-
jø, som udføres af eleverne selv.

Byggeprojekter i 2015
Søndermarksvej 2: 
Ombygning af hestestald til blom-
sterbinderværksted.

Køgevej 131:  
Ombygning af blosterbinderværk-
sted til drivhus. 

Pulsen 2:  
Renovering/ombygning af autogas 
udsugning i bygning J1.

Sdr. Mellemvej 2: 
Renovering af toiletter. Etablering af 
støvsuger/udsugningsanlæg til mu-
rene. Færdiggørelse af elevmiljø.

Ledreborg Allé 42:  
Tilslut spildevandskloakken til det 
offentlige system.

Der er flere byggeønsker, som der 
endnu ikke er taget stilling til.

Ridehuset på Ledreborg Allé tager sig smukt ud på en solskinsdag 
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En ny intern it-platform Office 365 er ved at blive udviklet til en egentlig intranetside. 
Systemet skal blive det primære værktøj til intern informationsdeling.

Vi har i 2014 besluttet at anvende 
Office 365 som informationsplat-
form for elever og lærere. Flere ud-
dannelser er allerede godt i gang 
med at dele information via  plat-
formen. Ledelsen har taget platfor-
men til sig. De anvender den som 
det primære værktøj til vidende-
ling. Fra januar 2015 fik alle elever 
adgang til løsningen. Dermed fik 
de også mulighed for lagerplads 
i ”skyen”, samt fleksibel deling af 
data med kammerater og lærere.

Office 365
Office 365 skal i 2015 videreudvik-
les, således at platformen bliver det 
primære værktøj til virtuelt samar-
bejde og datadeling. Blandt andet 
skal platformen være grundlag for 
et egentlig intranet. Vi skal frem-
adrettet udnytte funktioner som fx 
videokonference til virtuelt samar-
bejde mellem elever og lærere.

Praktikcenter i Valby
Office 365 har også været den 
centrale informationsplatform i 

forbindelse med etableringen af 
Mediegrafisk praktikcenter i Valby. 
I samarbejde med Københavns 
Tekniske Skole er praktikcenteret 
blevet etableret. It-afdelingen har 
spillet en væsentlig rolle i dette,  
fordi uddannelsen primært er digi-
tal.

Kompetenceafklaring i it
It-afdelingen har ligesom resten 
af skolens afdelinger indledt kom-
petencevurdering i Innomates sy-
stem medarbejderplan. Vi afholdt 
den første runde MUS i januar 
2015. Dette leder frem til en afkla-
ring af de nødvendige kompeten-
cer i RTS’s It-afdeling og vise om 
der er huller i denne kompetence-
profil, som skal dækkes med en 
udvikling af medarbejdernes kom-
petence.

Systemer til administration
På den administrative side har 
vi opgraderet Accostat, været en 
vigtig medspiller i økonomiafde-
lingens skift af kontoplan samt 

installeret Skolernes digitale blan-
ketflow, SDBF, det nye blanket-
flowsystem.

IT-pædagogiske strategier 
Sammen med HR-chefen og den 
pædagogisk chef har vi haft sam-
taler med UC Sjælland om opkva-
lificering af underviser i it-pæda-
gogiske kompetencer. Dette for at 
opfylde de strategier, der er udtrykt 
i det fælles pædagogisk didaktiske 
grundlag for RTS. Dette samarbej-
de fortsætter i 2015.

Markedsgørelse af systemer
Efter implementering af Easy C, 
kommer næste udfordring fra 
Styrelsen for it og læring nemlig 
markedsgørelsen af studiesyste-
mer for erhvervsskoler. Undervis-
ningsministeriet har besluttet at 
markedsgøre studieadministrati-
ve systemer for erhversskolerne. 
Det betyder at skolerne fra august 
2016 selv kan vælge hvilket studie-
administrativt system de ønsker, 
samt at ministeriet udfaser Easy C 
til fordel for et marked af privat-ud-
viklede studiesystemer. 

I den forbindelse starter RTS alle-
rede nu en proces, som har til for-
mål at definere et fremtidigt studie-
system.

Infrastrukturen tilpasses
IT skal også i 2015 se på mulighe-
derne for at optimere infrastruktu-
ren på RTS, således at den passer 
til de krav lærere og elever på en 
erhvervsskole stiller. 

Med udgangspunkt i den nyligt af-
sluttede elevtrivselsundersøgelse 
kan man se, at specielt trådløst 
netværk og fleksible printløsninger 
er vigtige. Derfor vil disse projekter 
blive opprioriteret.

It-afdeling

Mediegrafikerelev arbejder med en skitse på Mediegrafisk praktikcenter i Valby.



Selvforvaltning og egenkultur er fortsat afgørende, selv om der har været flere eksem-
pler på centralisering. Tværgående tiltag og fælles læring giver i stigende grad mening. 
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Skolens afdelinger er fortsat ka-
rakteriseret ved at være selvfor-
valtende enheder med egenkultur 
og identitet. Funktionsledelsens 
opgave er at understøtte undervis-
ningsafdelingerne i at arbejde efter 
de aftalte mål og strategier, sikre 
videndeling, erfaringsudveksling 
på tværs af afdelinger og et kva-
litetsniveau, der matcher kravene. 

Decentral/central
Det er fortsat en opgave at finde 
det mest hensigtsmæssige snit 
mellem decentralisering og centra-
lisering. Efter en del år med stærkt 
fokus på decentralisering, har der 
de seneste år – også i 2014 – væ-
ret øget fokus på udvikling af fæl-
les systemer og fælles processer. 
Etablering og drift af praktikcen-
ter, implementering af OK13, det 
fælles pædagogiske, didaktiske 
grundlag og eud-reformen er om-
råder, der kræver tæt samarbejde 
på tværs af afdelingerne.

Fællesnævnerne
Mission, vision, værdier, politikker 
og koncepter som ligger på et højt 
abstraktionsniveau, er de vigtig-
ste sammenfattende faktorer på 
skolen som helhed. Den enkelte 
medarbejders identifikation med 
arbejdspladsen ligger imidlertid 
ikke i abstrakte faktorer, men i det 
lokale fællesskab, den nære kolle-
giale omgang og det ”umiddelbart 
relevante”. Medarbejderne er lo-
kalt forankrede og afdelingerne er 
”skolen” for dem. Derfor skal den 
lokale kultur og identitet fortsat 
spille en afgørende rolle.

Lokale ledelsesjusteringer
Der er i løbet af året sket en række 
organisationsændringer:
Der er ansat en uddannelsesleder  
mere på plantesporet på Vilvorde 
og i  uddannelsesledergruppen på 
CMK/BYG er en leder på CMK fra-

trådt, mens der er ansat en leder 
mere på BYG. Baggrunden for æn-
dringerne på CMK er en væsentlig 
reduktion af medarbejderstaben 
på CMK i forbindelse med indførte 
kvoter på web-integratoruddannel-
sen. Baggrunden for de to andre 
ansættelser er lov 409’s skærpede 
krav til planlægning og opfølgning 
på arbejdstid og på pædagogisk 
ledelse, som betyder, at en leder 
ikke kan lede så mange medarbej-
dere som tidligere.
Der er ansat en uddannelsesle-
der på BMVE, med to primære 
opgaver. Den ene er daglig drift 
af autoafdelingens efteruddannel-
se og skolepraktik. Den anden er 
tværgående opgaver, hvor især 
organisering af afdelingens vejled-
ning og elevrekruttering herunder 
samarbejde med UU-centre og fol-
keskoler.
Desuden er der ansat ny vicerektor 
på htx i april 2014.

Centrale funktioner
Praktikcenterlederen er blevet 
fastansat og i løbet af året er der 
ansat to tværgående opsøgende 
medarbejdere.
I funktionsledelsen er en udvik-
lingschefstilling konverteret til en 
kvalitetschefstilling med virkning 
fra august 2014. Ændringen skyl-
des såvel større eksterne krav, 
som et internt ønske om mere sy-
stematisk opfølgning og fokus på 
kvalitet. I den forbindelse er posten 
som arbejdsmiljøleder flyttet til le-
deren af kursusafdelingen

Koordinator og webmaster
I administrationen er der ansat en 
koordinator i elevadministrationen. 
Baggrunden er blandt andet den 
kommende eud-reform, et stigen-
de antal eksterne samarbejder 
og et heraf afledt behov for stør-
re koordinering mellem de lokale 
elevadministrationer.

Desuden ansættes en webmaster  
i april 2015 for at opgradere og 
styrke skolens online identitet.

Tværgående funktioner
Ansvaret for tværgående vejled-
ning er overgået til kvalitetschefen, 
som i samarbejde med vejlederne 
er i gang med at gentænke såvel 
opgavefordeling som kompetencer. 
Vejledernes tværgående samarbej-
de er væsentligt i forhold til såvel 
rekruttering, gennemførelse, som 
udslusning til videre uddannelse. 
Gruppen spiller derfor en væsentlig 
rolle i forhold til videndeling, koordi-
nering af initiativer og særlige ind-
satser på tværs af organisationen.

DEP-vejledergruppen
Vejledere i Diplom i ErhvervsPæ-
dagogik (DEP) er fra medio 2014 
blevet tilknyttet den pædagogiske 
udviklingschef. Med øget vægt på 
det fælles pædagogisk, didaktiske 
grundlag og pædagogisk ledelse 
forventes det, at DEP-vejledergrup-
pens opgaver og kompetencer skal 
udvikles. Der er behov for lokale 
aktører, der i samarbejde med den 
pædagogiske udviklingschef og 
den lokale ledelse, kan understøtte 
kravene om mere systematisk ar-
bejde med pædagogik.

Bestyrelse 
I maj 2014 blev der udpeget en ny 
bestyrelse for en fireårig periode. 
Udpegning til bestyrelsen foreta-
ges af de organisationer, som er 
repræsenteret i bestyrelsen, så 
udpegningsprocessen består både 
af en organisations- og personud-
pegning i nævnte rækkefølge. Be-
styrelsen indleder med at beslutte 
eventuelle ændringer i bestyrel-
sens organisationssammensæt-
ning. Den eneste organisations-
ændring er en konsekvens af TIB’s 
(Træ, Industri Byg) fusion med 3F, 
så det fremover er 3F, som har en 

Organisation og ledelse
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bestyrelsesplads. Der kom også et 
nyt bestyrelsesmedlem fra Roskil-
de Kommune til.
Ændringerne er beskedne og be-
tyder ingen ændringer i skolens 
formandsskab, og bestyrelsens 
linje er næsten uændret. Dog har 
bestyrelsesformand Johnny Dam-
sted Andersen besluttet at gå på 
pension fra 1. maj 2015, så der 
skal vælges en ny formand.

Bestyrelsesfokus
Bestyrelsen har et stærkt fokus på 
skolens kerneopgave, undervis-
ningen. Bestyrelsen har udviklet 
en effektiv og strømlinet arbejds-
form med en veludviklet debat-
form. Det  kommer skolen til gode, 
da de forskellige organisationers 
synsvinkel er godt repræsenteret i 
beslutningsprocesserne. 

Bestyrelsen vil i den kommende 
periode have et skarpt fokus på 
udbudsrunden i 2017 og arbejdet 
med at udvikle skolen med afsæt 
i den uddannelsesportefølje som 
Undervisningsministeriet beslutter.

Uddannelsesudvalg
Skolen har et godt og konstruktivt 
samarbejde med uddannelsesud-
valgene. Uddannelsesudvalgene 
medvirker til at skaffe praktikplad-
ser og bidrager til skolens indsigt i 

og forståelse af det lokale arbejds-
marked og udgør på dette områ-
de en værdifuld vidensressource. 
Uddannelsesudvalgene indgår na-
turligt i forbindelse med forskellige 
klagesager vedr. praktikforløb.
På uddannelsesudvalgsmøderne 
fremlægges og diskuteres skolens 
strategirapport, som derved ind-
drager udvalgene i skolens udvik-
ling og mål.
Udvalgsmedlemmerne er aktive 
i bestræbelserne på at synliggø-
re uddannelserne og øge skolens 
anseelse. De repræsenterer et 
PR-potentiale, som skolen vægter 
højt og sætter stor pris på.

Temamøde
I 2014 er der afholdt temamøde for 
alle medlemmer af skolens uddan-
nelsesudvalg med følgende dags-
orden: ”Bestyrelsen har ordet”. 
Bestyrelsen gjorde rede for væ-
sentlige problemstillinger i det for-
løbne år, og hvad der kommer fo-
kus på i det kommende år.

Praktikpladssituationen
Anne Samuelsen, praktikcenter-
leder, gjorde status over praktik-
pladssituationen, og resultaterne 
af det opsøgende arbejde. Uddan-
nelsesudvalgsmedlemmer sup-
plerede fra egne områder.

Grundforløb 1

De elever, der kommer direkte fra 
folkeskolen, skal fremover vælge 
Grundforløb 1 og have viden om 
brancherne for at kunne vælge 
den rigtige erhvervsuddannelse. 
Hvordan kan virksomheder bidrage 
til dette? Det blev også drøftet på 
temamødet.

Evaluering
Deltagerantallet ved de årlige mø-
der for uddannelsesudvalg er fort-
sat ikke imponerende. Men besty-
relsen besluttede på sit seminar 
juni 2014, at konceptet skulle fort-
sætte.
Alle udvalg får skolens generelle 
nyhedsbrev og andet materiale af 
interesse. Udvalgene er repræsen-
teret ved svendeprøveafslutninger 
og lignende arrangementer.

DM i Skills
I januar 2014 var alle udvalgsmed-
lemmer inviteret til at besøge DM i 
Skills i Ålborg, hvor skolen sørge-
de for transport, bespisning m.m. 

Praktikcenterudvalget
Praktikcenterudvalget  har til opga-
ve at rådgive institutionens besty-
relse og er paritetisk sammensat af 
15 repræsentanter, som mødes to 
gange årligt. 
Praktikcenterudvalget er bindeled 
mellem skolens praktikcenter og af-
delingernes lokale uddannelsesud-
valg. Udvalget har ansvaret for – i 
samarbejde med praktikcenterlede-
ren – at opretholde et fagligt, pæ-
dagogisk og bæredygtigt uddannel-
sesmiljø med relevante opgaver.

Alle medarbejdere 
skal have et højt 
videnniveau, være 
engagerede og aktive

Jesper Østrup

DM-Skills.
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RTS har i en årrække samarbej-
det med de andre erhvervsskoler. 
Særligt i Sjællandsområdet, men 
også i diverse fag- og temagrup-
per på tværs af landet. Det kan 
fx handle om samarbejde mellem 
jordbrugsskolerne, kommunikati-
onsfolkene eller eksamenskoordi-
natorerne.

Unikt tiltag
I maj 2014 åbnede det nye prak-
tikcenter i Valby for mediegrafiker-
elever, som drives i et samarbejde 
med Københavns Tekniske Skole 
(kts). Baggrunden for det fælles 
center er, at RTS ved udbudsrun-
den for praktikcentre fik godken-
delse, mens antallet af elever på 
kts var væsentlig større end på 
RTS. 
At samarbejde på den måde om 
drift er hidtil uset. Undervisnings-
ministeren kvitterede med inte-
resse og deltog ved indvielsen af 
praktikcentret.

Samarbejde om eux
Der er indgået samarbejdsaftale 
med flere andre erhvervsskoler, 
blandt andet UCR og Celf om gen-
nemførelse af eux-hovedforløb.
 
I 2014 er der etableret samarbejde 
med Selandia om såvel skoleprak-
tik som hovedforløb på industri-
teknikeruddannelsen. På grund af 
sygdom og personaleforandringer 
har samarbejde ikke umiddelbart 
haft det ønske omfang, indhold og 
effekt. Det betyder, at der i løbet af 
2015 skal tages stilling til, hvad der 
skal ske fremover.

Frederikssund kommune
Frederikssund kommune inviterede 
medio august til samarbejde med en 
lang række aktører om ungetiltag. 
Møderne resulterede i samarbej-
de mellem Handelsskolen Køben-
havn-Nords afdeling i Frederikssund, 

Erhvervsskolen Nordsjælland, pro-
duktionsskolen i Frederikssund og 
RTS om mulighed for udbud af grund-
forløb i Frederikssund. Målet var ud-
bud allerede fra januar 2015. En lang-
strakt høringsrunde betød desværre  
at et evt. udbud først kan etableres fra 
januar 2016.
Til gengæld giver den gode kontakt til 
Frederikssund mulighed for at udvikle 
samarbejdsflader på flere andre om-
råder fx eud10.

Eud10 på vej
Som udløber af samarbejdet arbej-
des der p.t. med udbud af eud10 fra 
august 2015 og samarbejde med 
ungdomsskolen omkring valgfag.
I 2014 er der opstået en række 
spændende projekter i samarbejde 
med Roskilde kommune:
I forbindelse med etablering af et 
Eud10-tilbud i Roskilde Kommune, 
har der været et tæt samarbejde 
mellem Roskilde Handelsskole, Ud-
dannelsescenter Roskilde (Slagteri-
skolen), Sosu-Sjælland og RTS. Der 
er udviklet fælles koncept, og i foråret 
2015 vil der blive tæt samarbejde om 
udvikling af indholdet. Udover Roskil-
de Kommune har Høje Tåstrup, Ege-
dal og Lejre kommune vist interesse 
for at indgå i modellen.

Derfor valgfag
Et pilotprojekt om gennemførelse 
af valgfag for Lynghøjskolen og 
Tjørnegårdsskolen har været et 
umiddelbart resultat af folkeskole-
reformen – og DUR-projektet.

Valgfagsprojektet er blandt andet 
nævnt på side 32. 
I forbindelse med efterårets valg-
fagsrække har der været gen-
nemført evaluering. Både med 
de deltagende elever og med de 
RTS-undervisere, der har indgået 
i valgfagssamarbejdet. Her blev 
det tydeligt, at vores undervisere 
med fordel kan blive mere øvede 

i undervisning af grundskoleele-
ver med et spænd fra 7.-9. klas-
se. Der er derfor iværksat et un-
dervisningsforløb med vicerektor 
fra Lynghøjsskolen med fokus på 
klasseledelse, abstraktionsniveau 
og didaktiske greb målrettet folke-
skoleelever. 
Udover at vi bidrager til folkeskole-
målet om ”Den åbne skole” er valg-
fag en god øvelse i forhold til at de-
signe undervisningstilbud målrettet 
grundskoleelever. Det er jo dem vi 
skal ramme, når de fortsætter på 
Grundforløb 1, så det giver god me-
ning, at vi bliver bedre.

Ungdomsskolesamarbejde
Det er vores mål på sigt – i samar-
bejde med Roskilde Ungdomssko-
le – at udbyde valgfag til alle Ros-
kilde kommunes folkeskoler. 
Der har i skoleåret 2014/15 væ-
ret gennemført pilotprojekt med 
Roskilde Ungdomsskole, idet ung-
domsskolens lærer på valgfaget 
’konstruktion og design’ har  samar-
bejdet med en underviser på BYG. 
Nogle af lektionerne er foregået i 
BYGs værksteder.

Overgangsprojekt
Projektet er en udløber af DUR-pro-
jektet og har til formål at fokusere 
på overgangen fra en skoleform 
til en anden. Det er et sårbart tids-
punkt, hvor mange elever falder fra. 
Projektet satte fokus på naturfag. 
Første fase bestod af fire works-
hops,  hvor undervisere i naturfag 
fra kommunens folkeskoler, RTS, 
gymnasier, VUC og UCSJ viden-
delte om faglige krav og niveauer, 
undervisningsmetoder, evalue-
rings- og prøveformer og krav til 
studiekompetencer.

Fortsættelse af projektet
Projektet er evalueret af deltage-
re, planlægningsgruppen og sty-
regruppen. Det forventes at blive 

Strategiske samarbejdskonstellationer
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videreført med følgende fokus: 
• Samlet naturfagsstrategi i Roskilde
• Besøg på tværs af uddannelses-
institutioner både lærere og elever
• Fælles Naturfagsarrangementer 
med elever, fx Naturfagsmaraton, 
Science Cup
• Fælles arrangementer for lærere på 
tværs, fx leg-dig-klog, konferencer, 
workshops, kurser med fagligt indhold
• Fælles kontakter og faglige pro-
jekter på tværs.
På baggrund af erfaringer fra natur-
fagsforløbet forventes tilsvarende 
projekter med fokus på matematik 
og dansk iværksat i 2015.

DUR er afsluttet
Projekt ”Drenge – Uddannelse – 
Roskilde” (DUR) – blev afsluttet 
med en konference i april 2014, hvor 
projektets resultater blev fremlagt. 
Projektet er et tværskolesamarbejde 
mellem blandt andet erhvervssko-
lerne, produktionsskole, VUC, UU 
Roskilde/Lejre, Roskilde Kommune 
og flere andre aktører i Roskilde. 

Projektet samlede viden om, hvor-
dan skolerne i praksis kan afhjælpe 
udfordringen med at færre drenge 
og unge mænd end piger tager 
uddannelse. Der indgik en lang 
række delprojekter om blandt an-
det læsning/skrivning, vejledning, 
bevægelse m.m. Vurderingen var, 
at projektet var en succes,  da sko-
lerne fik megen viden på tværs af 

skoleformer, som kan bruges i hver-
dagen på uddannelser og i samar-
bejder på tværs af skoleformer.

Scan koden og se mere om DUR-projektet

Folkeskolebestyrelser
Roskilde Kommune efterlyste i 
foråret 2014 repræsentanter for 
erhvervslivet og ungdomsuddan-
nelser, der ville indgå i bestyrel-
sesarbejdet på kommunens 18 
folkeskoler. P.t. har RTS repræ-
sentanter i bestyrelserne på blandt 
andet Lynghøjskolen, Dåstrup sko-
le, Trekroner skole, Tiendeklasses 
Center Roskilde (TCR) samt Kirke 
Hyllinge Skole i Lejre Kommune. 
En platform for videndeling og gen-
sidig indsigt i såvel grundskolens 
som erhvervsskolernes organise-
ring, muligheder og udfordringer. 
Det er en god platform for yderlige-
re samarbejde.

JUMP – i uddannelse og job
Roskilde Kommune har inviteret 
til samarbejde om forløb, der kan 
ruste unge under 29 år til at påbe-
gynde og færdiggøre en ungdoms-
uddannelse og andre kommuner 
har også vist interesse. 
Forløbet kaldet ”JUMP” varetages af 
UngeGuiden i Roskilde. De kommer 
med hele hold af unge ledige, som 
skal på rundvisninger på RTS, i for-
året 2015, som led i de unge lediges 
afklaringsproces. Alle skolens afde-
linger bidrager til JUMP-forløbet.

UCSJ og it-pædagogik
Der har været afholdt møde med 
University College Sjællands 
(UCSJ) efteruddannelsesafdeling 
og forskningsenhed om undervis-
ning  i it-pædagogik. Vi er inte-
resserede i at indgå samarbejde 
om forskning og kurser for vores 
medarbejdere med fokus på it-pæ-
dagogik og anvendelse af digitale 
medier i undervisningen. 

I øjeblikket arbejdes der på at 
klarlægge mulighederne. På mø-
det dukkede også andre interes-
sante muligheder for samarbejde 
omkring kompetenceudvikling op. 
Muligheder som vil blive undersøgt 
nærmere i det kommende år. 

Erhvervsakademi Sjælland 
RTS har en post i bestyrelsen, hvor 
vi gør vores stemme gældende i 
de vigtige drøftelser om erhvervs-
uddannedes muligheder for bedre 
overgange til erhvervsakademi-
uddannelser. Det gælder både de 
åbenlyse videreuddannelsesmu-
ligheder, som fx have- og parkin-
geniør, men også de videreuddan-
nelsesmuligheder der er mindre 
tradition for, at de erhvervsuddan-
nede søger.

Studievalg Sjælland 
Fremover skal overgange lettes, 
og derfor har vi ligeledes involve-
ret os i en tværsektoriel reference-
gruppe hos Studievalg Sjælland, 
som står for vejledningsindsatsen 
henimod de videregårende uddan-
nelser. Her søger vi at finde måder 
at lette overgange mellem niveau-
er og institutionstyper, så blandt 
andet vores elever fremover ople-
ver det som lettere at søge videre-
uddannelse.

UngeGuiden
UngeGuiden er kommunens til-
bud til unge i aldersgruppen 18-29 
år. Der har løbende været kontakt 
med UngeGuiden. Den undergik en 
omorganisering i 2014 og består af 
medarbejdere fra UU-Roskilde og 
Roskilde Jobcenter. Vejledermøder 
har været forlagt til UngeGuiden 
– med henblik på udveksling af in-
formation og skabelse af relationer 
mellem parterne. 

Uddannelsesguider
RTS har deltaget i et pilotprojekt 
med UUV-Køge Bugt om oprettelse 
af et korps af uddannelsesguider. 
Projektet har haft en tovholder fra 
UUV-Køge Bugt, der i dialog med 
skolen har etableret kontakt med 

Undervisningsminister Christine Antorini og 
Jesper Østrup ved besøg på RTS
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udvalgte elever (herunder elevam-
bassadører). Målet var at tilbyde 
en uddannelsesdag med fokus 
på formidling af uddannelsesvalg 
og hverdagen som elev på en er-
hvervsuddannelse.
 
Efterfølgende har eleverne delta-
get i informationsarrangementer for 
elever og forældre på folkeskoler i 
Køge-, Greve-, Solrød- og Stevns-
området.
UUV-Køge Bugt har været glade 
for projektet og vores elevers del-
tagelse. Der er lavet en reportage-
artikel fra et arrangement i deres 
nyhedsbrev om pilotprojektet.

Samarbejde om KUU
Den kombinerede ungdomsud-
dannelse (KUU) er en helt ny kon-
struktion, som starter første gang 
i august 2015. Det er en ny 2-årig 
uddannelse for elever, som af UU 
vurderes til at være for svage til en 
ordinær eud, men stærke nok til at 
kunne gennemføre et holdbase-
ret forløb. Samtidig skal de være 
stærke nok til at  kunne bestå et 
D-niveau i to fag.
RTS var medinitiativtager til et 
samarbejde mellem relevante insti-
tutioner i Roskilde- og Køgeområ-
det. Samarbejdet mundede ud i en 
fælles ansøgning og senere mini-
steriel godkendelse af ”KUU Køge, 
Greve, Roskilde”. Med Klemme-
strupgård som tovholderinstitution 
udbydes KUU til 107 elever pr. år  
fra august 2015.

Microsoft-pilotskole
CMK har budt ind på deltagelse i et 
pilotforsøg, der kobler it, innovation 
og entreprenørskab i en samlet læ-
ringsproces.
RTS bliver dermed én af de seks 
erhvervsskoler, der vil indgå i et 
undervisningsforløb, der er facilite-
ret af Microsoft. Undervisningsfor-
løbet hedder ”Innovation in Educa-
tion” og kan køres på flere hold af 
gangen på skolerne. 
Danske Erhvervsskoler (DEL) fin-
der projektet interessant, fordi det 
kan understøtte Den Digitale Er-

hvervsuddannelse, der er en del 
af den nye eud-reform. Herudover 
mener DEL, at forløbet kan have 
potentiale som et undervisnings-
forløb, der kan bruges på Grund-
forløb 1. 

Scan koden og læs om pilotskoleforsøget

Orange Innovation
Roskilde Tekniske Gymnasium 
gennemførte i samarbejde med 
Orange Innovation en Innovati-
onscamp, kaldet IC2014. Den blev 
afholdt i juni 2014 i Hal 1 på Mu-
sicon og campen var en stor suc-
ces. Både htx-eleverne og lærere 
fik meget ud af de tre dage, som 
campen varede. Der blev etableret 
et frugtbart samarbejde med Oran-
ge innovation og RUC. Samarbej-
de kan på sigt måske udvikle sig 
til at omhandle andet og mere end 
innovationscamp. 
Orange Innovation indgik også i 
samarbejdet om Erhvervsskoler-
nes Innovationsdage i november 
hvor eud-elever deltog.

VUC og AOF
VUC i Roskilde tog  ultimo 2014 
initiativ til samarbejde omkring 
SU-givende ”forforløb” for unge 
(18+), som gerne vil begynde på 
en erhvervsuddannelse, men ikke 
har de fornødne skolekvalifikatio-
ner. 
Et pilot-forforløb er nu igangsat. 
VUC ejer forløbet og RTS leverer 
undervisning i værksteder og en 
del af undervisningen i matematik 
og naturfag. Eleverne skal til ek-
samen på G-niveau (9.klasse) og 
minimum opnå karakteren 02. Så 
kan de begynde på en erhvervs-
uddannelse til august 2015. Bliver 
forforløbet en succes, og er der 
relevante unge i kommunen til at 
videreføre aktiviteten, forventer vi 
at afvikle flere forforløbs-hold frem-
over.

BMVE har i 2014 indgået et sam-
arbejde med AOF om ordblindeun-
dervisning. Et hold på 4-6 elever 
er gennemført i efteråret. Tilbuddet 
udvides med et hold mere i første 
halvår 2015.

Boligselskabet Sjælland
Vi blev medio 2014 kontaktet af 
Boligselskabet Sjælland, som øn-
skede samarbejde med os om-
kring etablering af Idrætsbibliotek i 
Rønnebærparken/Æblehaven. 
Desværre var et konkret samar-
bejde ikke muligt, fordi projektets 
omfang var så stort, at det ikke lå 
inden for den – af uddannelsesud-
valget – fastsatte ramme for eks-
terne kundeopgaver.
 
I slutningen af 2014 fik vi en ny 
henvendelse. Denne gang om bo-
ligselskabets CSR-profil (Corporate 
Social Responsibility), idet boligsel-
skabet gerne vil bidrage til at skaffe 
praktikpladser til unge. Muligheder-
ne for konkret samarbejde afdæk-
kes i løbet af 2015.

Flere samarbejder
Det var blot nogle af de mange 
samarbejdsflader i 2014. De byg-
ger oven på andre etablerede sam-
arbejder på en række områder. Fx 
Roskilde Festival  og Base 4000.

Rummelighed, manfol-
dighed og forskellighed 
afspejles i at være åben 
for andre vurderinger og 
anskuelser
Roskilde Tekniske Skoles værdigrundlag
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Udfordringer

Ledelsen arbejder systematisk 
med risikovurderinger. Det er en 
metode, hvor risikofaktorer og 
usikkerheder identificeres og be-
handles. Det er et mål at sikre, at 
risici håndteres, indkalkuleres og/
eller accepteres. Udover identi-
fikation og sandsynlighed består 
behandlingen i at udarbejde hand-
lingsplaner for de konsekvenser 
eventuelle risici kan indebære.

Indtægtsgrundlaget
Den langt overvejende del af sko-
lens indtægtsgrundlag er offentlige 
midler. Derfor er vi underlagt en 
væsentlig politisk styring og kon-
trol. Det handler fx om økonomi, 
hvor politikerne i finansloven vær-
disætter skolens aktiviteter, hand-
linger og betingelser. 
Det drejer sig også om uddannel-
sernes sammensætning, eksistens 
eller dimensionering. Vi skal derfor 
tage bestik af den politiske dags-
orden og forberede os på politiske 
tiltag, der kan påvirke skolen. 

Socialt taxameter
Ved enhver reform er der indbyg-
get en række ubekendte faktorer, 
som kan udgøre en udfordring. 
Ved eud-reformen som iværksæt-
tes fra august 2015, er der indført 
adgangskrav, som kan have en ak-
tivitetsdæmpende virkning, og der 
er indført kvoter, som er en direkte 

nedskæring. Der indføres også en 
række omkostningskrævende krav 
i form af flere lektioner, efteruddan-
nelse af lærere og ledere mv. 
Som noget nyt indføres et socialt 
taxameter. For RTS betyder det re-
elt en udgift i millionklassen, da vi 
betaler til ordningen, men ikke får 
noget tilbage fra ordningen. 

Skolen skal tilpasse sig
En erhvervsskoles grundlag er 
elever. Elevernes skolevalg er be-
tinget af forskellige forhold. Det er 
især skolens beliggenhed, evne til 
at gøre sig attraktiv og porteføljen. 
i form af de uddannelser vi har.
Endelig er skolen afhængig af mo-
detendenser og branchebaserede 
konjunktursvingninger. Mode i ud-
dannelsesvalg og konjunktursving-
ninger forudsætter, at vi hurtigt kan 
minimere eller øge skolens byg-
ningsmasse, og at bygningerne 
hurtigt kan ændres til forskellige 
undervisningsformål. Det forud-
sætter også, at vi hurtigt er i stand 
til at tilpasse medarbejderstaben – 
både kvantitativt og kompetence-
mæssigt.

Geografisk fordel
Skolens beliggenhed er et aktiv,  
fordi Roskilde er trafikalt let tilgæn-
gelig, og virksomhedsstrukturen 
passer godt til skolens uddannel-
sesbillede. Særligt interessant er 
skolens umiddelbare nærhed til 
relativt store befolkningskoncen-
trationer. I det storkøbenhavnske 
område, som ligger i umiddelbar 
nærhed af Roskilde, bor der man-
ge mennesker. Det betyder dog 
også,  at vi er konkurrenceudsat fx 
fra de store københavnske skoler. 

Vi skal præstere
For at fastholde skolens position 
er vi presset til konstant at præste-
re og levere høj kvalitet og være 
på forkant med udviklingen. Store 

skoler er interessante samarbejds-
partnere, men også en stor kon-
kurrencefaktor i kraft af betydelige 
økonomiske og kompetencemæs-
sige ressourcer. Forholdet har 
umiddelbart mere karakter af et 
grundvilkår end en decideret risi-
kofaktor. Men med en forestående 
udbudsrunde har skolerne en ten-
dens til at positionere sig stærkere 
med en øget konkurrence til følge. 

Udbudsrunde
I 2017 gennemfører Undervis-
ningsministeriet en udbudsrunde, 
hvilket betyder at alle skolens ud-
dannelser bringes i spil. Måske får 
vi flere uddannelser, end vi har i 
dag. Omvendt kan vi risikere at 
miste nogle af vores uddannelser. 
Endelig kan vi også blive påvirket 
af hvordan naboskolernes uddan-
nelsesportefølje ser ud efter ud-
budsrunden. 

Reformer påvirker
Reformer eller ændringer på en 
række andre områder end erhvervs-

Skolen ligger godt placeret. Også i forhold 
til kampagner, fx her Roskilde Station under 
en kampagne for eud i efteråret 2014.

Alle medarbejdere 
skal have et højt 
videnniveau, være 
engagerede og aktive

Fra skolens værdigrundlag
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uddannelsesområdet kan have stor 
indvirkning på erhvervsuddannel-
serne. Beskæftigelsesreformen vil 
givetvis påvirke kursusområdet, og 
eventuelle karakterkrav på gym-
nasieområdet kan få betydning for 
søgningen til erhvervsuddannelser-
ne.

Påvirk selv via praktikplads
I arbejdet med at minimere skolens 
risici skelnes der mellem faktorer, 
hvor vi selv har indflydelse og fak-
torer, som vi ikke kan påvirke. 
Praktikpladser er et af erhvervs-
uddannelsernes særkende og en 
helt afgørende forudsætning for 
at fastholde erhvervsuddannelser-
nes nuværende grundstruktur. Er-
hvervsskolernes status og succes 
er forbundet med evnen til at kun-
ne skaffe praktikpladser. Erhvervs-
skoler, som er dygtige til at skaffe 
praktikpladser, vil have en fordel, 
når det handler om at få uddannel-
sesgodkendelser, praktikcenter-
godkendelser mv. Selv elevernes 
karakterkrav suspenderes, hvis de 
har en praktikplads. Vi skal derfor 
blive endnu bedre til at skaffe prak-
tikpladser.

Konstant udvikling
Det er en stor udfordring konstant 
at udvikle skolen på alle parame-
tre. Det er skolens dygtighed som 
afgør, om vi er i stand til at kom-
binere gennemprøvede og stadig 
velfungerende elementer med nye 
tanker, principper, metodikker mv.

En stærk position
God undervisning, engagerede 
medarbejdere, kompetent ledelse 
og en veludviklet udviklingskultur 
vil stille os i en stærk position. 
En stærk økonomi er en stor styr-
ke i en foranderlig tid, og det har 
vi. Endelig er veludviklede samar-
bejdsevner samt en konstruktiv og 
proaktiv adfærd meget værdifuldt.

Fælles strategidag
Den 12. september 2014 blev der for første gang af-
holdt en fælles strategidag for alle skolens medarbej-
dere. Dagen var en afrunding, opsummering og status 
på de strategiske indsatsområder for 2012-2014.

Gennem en lang række workshops viste skolens 
medarbejdere deres bud på resultaterne. Dagens er-
faringsudveksling skabte nye bånd mellem skolens 
ansatte og enheder.

Med en imponerende alsidighed i en fyldt Hal 10 på 
Musicon viste vi sammen, at vi som organisation er i 
stand til at skabe samklang samtidig med, at vi som 
ansatte og afdelinger medtager vor egenart og kultur.

”Roskilde Tekniske Skole skal være én samlet skole 
med plads til lokale kulturer, og uddannelserne skal 
have en stærk og helhedsorienteret profil, der tager 
afsæt i fælles værdier og pædagogiske grundlag”, 
står der i vort værdigrundlag. De fælles værdier kom 
flot til udtryk på strategidagen, som direktionen be-
nyttede til at rose skolens medarbejdere og til at kigge 
tilbage og skue frem mod den nære fremtid.

Dagen bød desuden på oplæg om ”Kloge hænder” af 
Matthias Tesfaye og Toppgunn leverede tidssvarende 
underholdning, som bidrog til at ændre hans syn på 
forældregenerationen – og var med til at få skolens 
medarbejdere lidt længere frem på beatet...

 

Videndeling og idéudveksling blandt medarbejderne var en central del af dagen.



2015 – godt i gang 
med fremtiden

Eud-reformen er godt i gang med at påvirke 2015 al-
lerede. Vejledningsindsatsen har været vanskelig i en 
tid, hvor vi udvikler de nye fagretninger til Grundforløb 
1. Samtidig er vi stadig ikke er helt afklarede om, hvad 
de nye uddannelsesbekendtgørelser kommer til at in-
deholde i forhold til fx adgangskrav fra Grundforløb 2 til 
de nye hovedforløb. Alle bekendtgørelserne er nemlig 
stadig ikke helt færdige.

Til trods for de mange ubekendte, er de gode refor-
melementer dog også med til at Roskilde Tekniske Sko-
le følger med tiden og udvikler vore uddannelser. Det 
kan blandt andet tilskrives skolens medarbejdere, som 
gerne bidrager til at sætte deres aftryk på indholdet af 
de undervisningsforløb, som vi gennemfører.

Skolens reviderede mission, vision og værdigrundlag 
skal bidrage til, at vi også fremover er rustet til den ud-
vikling og de udfordringer, som møder os. Strategida-
gen i september 2014 var afrundingen på de strategi-
ske indsatsområder frem til 2014. I næste periode frem 
til 2017 peger de nye indsatsområder alle frem mod at 
ruste skolen bedst muligt til udbudsrunden i 2017.

Udbudsrunden gælder godt nok kun på eud-området, 
men indsatserne rammer alle og er lige relevante for 
alle skolens områder og uddannelser. Roskilde Tekni-
ske Skole er jo én samlet skole og det, som giver bonus 
på ét uddannelsesområde, har gavnlig afsmittende ef-
fekt på de øvrige områder.

Vi vil få mulighed for at få et højere statusniveau, end 
vi har idag. Det skyldet kravet om 02 i dansk og mate-
matik for at blive optaget på eud. En uddannelse er be-
stemt ikke noget man får. Det er tværtimod noget man 
skal arbejde for at tage.

Vi skal gøre vort bedste for, at skolens elever opfatter 
det som et privilegium og en givende aktivitet. Vi gør 
en forskel i den unges liv og bringer den unge videre 
på livets vej. Det kan gøre skolens elever til de bedste 
ambassadører for os og sikre, at vi med engagement, 
samarbejde og respekt for mennesker og faglighed 
skaber en attraktiv erhvervsskole, som andre gerne vil 
være en del af.


