Grundforløb 1

Fagretning:

Det levende byggeri

Drømmer du om
en fremtid fyldt med
håndværk, teknologi og
kreativitet, så er denne
fagretning noget for dig!

Er du kreativ og anderledes, vild med
at eksperimentere og skabe noget
med dine hænder, igangsætte nye
vilde idéer, udvikle og efterprøve?
Kan du lide praktisk og undersøgende arbejde? Så er denne fagretningen lige noget for dig.
Vil du være med til at bygge Danmark.
Vi arbejder primært med arbejdsopgaver til de større byggeprojekter.
• Du skal gennem projekter arbejde
med nytænkning af arkitektur, design
og håndværk.
• Du skal elske at bruge dine hænder
og lære at gøre dine idéer til virkelighed.
• Du skal eksperimentere og udfordre

din nysgerrighed i arbejdet med byggemetoder.
• Du skal lære om forskellige byggematerialers muligheder med henblik på
at bygge fantastiske, sunde og lækre
boliger.
• Du vil komme til at udvikle opgaver
og produkter i værkstedet og arbejde
med at dokumentere dine arbejdsprocesser.
I forløbet skal du arbejde med at skrive
en ansøgning, så du kan få en uddannelsesaftale på plads. Vi arbejder tæt
sammen med håndværksmestrene i

vores nærområde. Vi får både besøg af
mestrene og planlægger ekskursioner
til deres virksomheder for at lære om
arbejdsmarkedet. Vi gør dig klar, både
menneskeligt og fagligt, til at være på
en arbejdsplads.
Uddannelser på grundforløb 2
Fagretningen Det levende byggeri er
til dig, der fx overvejer at tage en af
uddannelserne:
• Anlægsgartner (eud/eux)
• Anlægsstruktør, bygningsstruktør og
brolægger (eud)
• Byggemontagetekniker (eud)
• Bygningssnedker (eux)
• Maskinsnedker (eud)
• Murer (eud/eux)
• Møbelsnedker og orgelbygger (eux)
• Tagdækker (eud)
• Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) (eud/eux)

Hvem skal gå på grundforløb 1?
Det skal du, hvis du kommer
direkte fra 9. eller 10. klasse – eller
det er mindre end et år siden, du
gik ud af folkeskolen.
På grundforløb 1 starter du på en
fagretning, der gennem projekt
arbejde giver dig et indblik i en
række uddannelser, så det bliver
lettere for dig at vælge en uddan
nelse, inden du skal videre på
grundforløb 2.
Grundforløb 1 varer 20 uger,
grundforløb 2 varer også 20 uger,
dvs. at du i alt skal gå på grund
forløb i 40 uger, hvilket svarer til et
skoleår.

Økonomi
Du kan få SU, indtil du får praktikplads.
Derefter får du løn, både under skoleophold og når du er hos virksomheden.
Kan jeg læse videre?
Ja, alle erhvervsuddannelser giver
mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse.
Tager du uddannelsen
med eux, får du en
erhvervsfaglig studentereksamen oven i din
erhvervsuddannelse – det giver dig flere
og bedre muligheder for at læse videre.

Studiemiljø
På Roskilde Tekniske Skole vægter vi
fællesskab og samarbejde, da sammenhold er en stor del af at gå i skole.
Det er vigtigt for os, at du får mange
gode kammerater, som du kan arbejde
sammen med og have det sjovt med.
Vi byder på mange oplevelser – og har
plads og udfoldelsesmuligheder til alle.
Tilmelding
Tilmeld dig online på www.optagelse.dk.
Du skal vælge hovedområdet Teknologi,
byggeri og transport, før du kan vælge
denne fagretning.
Spørgsmål
Kontakt skolens vejledere alle hverdage
på telefon 46 300 400.
På www.ug.dk/evejledning kan du få vejledning om valg af uddannelse via chat,
mail eller telefon, også om aftenen.

Hvor og hvornår kan jeg starte?
Se aktuelle startdatoer for grundforløb 1
og grundforløb 2 på www.rts.dk.
Du starter dit grundforløb 1 på:
Roskilde Tekniske Skole
Søndre Mellemvej 2-4, 4000 Roskilde

Roskilde Tekniske Skole
Postboks 132, 4000 Roskilde

Telefon 46 300 400
www.rts.dk
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Praktikplads
På de fleste erhvervsuddannelser veksler hovedforløbet mellem praktik i en
virksomhed og undervisning på skolen.
Du skal derfor have en praktikaftale
med en virksomhed. Se ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk.

