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Velkommen til Roskilde Tekniske Skole
Skolen tilbyder uddannelser både til unge og voksne, og afholder introduktionskurser for elever i 8. klasse samt brobygningskurser for elever i 9.-10. klasse. Vi tilbyder også særlige forløb,
som arrangeres i samarbejde med enkeltinstitutioner samt
kommuner, Jobcentre og UU-centre.
Skolen udbyder omkring 30 erhvervsuddannelser. Flere af dem
kan tages som erhvervsfaglig studentereksamen (eux), så du er
endnu bedre rustet til at tage en videregående uddannelse.
Roskilde Tekniske Skole omfatter også Landbrugsskolen Sjælland med adresser i Roskilde og Høng, Fodterapeutskolen i
København og HTX Roskilde.
På HTX Roskilde finder du htx, en 3-årig studentereksamen
med fokus på naturvidenskab, it, teknologi, design og projektarbejde. Med en af de spændende studieretninger er du godt
rustet til en lang række videregående uddannelser.
For voksne har skolen en række kursustilbud primært inden for
de områder, hvor vi har erhvervsuddannelser. Det drejer sig især
om arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), men vi gennemfører
også forløb, som er specielt tilpasset enkelte virksomheder.
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Om erhvervsuddannelserne (eud/eux)
En typisk erhvervsuddannelse tager ca. 4 år, men uddannelserne
er forskellige og kan vare mellem 2 og 5½ år. Der er også
forskel på, hvordan praktik- og skoleforløb er fordelt på de
enkelte uddannelser. Mange uddannelser giver mulighed for at
vælge et kortere forløb.
På Roskilde Tekniske Skole tilbyder vi uddannelser inden for
hovedområderne 'Fødevarer, jordbrug og oplevelser' og 'Teknologi, byggeri og transport'.
Grundforløb 1 – fra 9. eller 10. klasse
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller afsluttede
for mindre end et år siden), skal du starte på grundforløb 1, der
varer 20 uger.
Inden du starter, skal du vælge et hovedområde og derefter en
fagretning. I fagretningen vil du møde en række uddannelser
inden for et arbejdsområde. Gennem forskellige projektforløb
introduceres du til uddannelserne og branchen.
Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2, der
også varer 20 uger. Inden du starter, skal du have valgt, hvilken
uddannelse du vil tage.
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EUD

EUX

Grundforløb 2
Hvis du er under 25 år, og det er mere end 1 år siden, du blev
færdig med 9. eller 10. klasse, starter du direkte på grundforløb 2, der varer 20 uger. Inden du starter, skal du have valgt,
hvilken uddannelse du vil tage. Hvis du allerede har erfaring
eller andet uddannelse, fx er student, så kontakt skolen og hør
om dine muligheder.
Er du over 25 år, skal du tage erhvervsuddannelse for voksne
(euv). Din erhvervsuddannelse vil bestå af et målrettet og ofte
kortere forløb med udgangspunkt i din erfaring og uddannelse.
Når du er startet på din uddannelse, vil du få vurderet dine
kompetencer.
Hovedforløb
Når du har bestået dit grundforløb, fortsætter du på hovedforløbet, hvor de fleste uddannelser veksler mellem perioder på
skolen og perioder i en virksomhed, som du har en praktikaftale
med. På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens
mål og bliver mere rutineret. Du specialiserer dig inden for det
område, hvor du har talent, og hvor din interesse ligger. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve eller en fagprøve.

Eux – erhvervsfaglig studentereksamen

EUX

Med eux får du en erhvervsfaglig studentereksamen oven i din
erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsen giver dig en praktisk
uddannelse, mens gymnasiefagene giver dig flere og bedre
muligheder for at læse videre – på linje med andre gymnasiale
eksamener.
Eux er en mulighed på uddannelserne:
Anlægsgartner
Bygningssnedker
Data og kommunikation
Dyrepasser
Elektriker
Hestemanager
Industritekniker
Landbrugsuddannelsen
Maskinsnedker
Murer
Møbelsnedker og orgelbygger
Personvognsmekaniker
Smed
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
Vvs-energi
Varighed: Afhænger af den eux-uddannelse du vælger
www.rts.dk/eux
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Det levende håndværk
Vil du være med til at bygge Danmark, er du vild med at bruge
dine hænder og dit hoved, og vil du lære at gøre dine idéer
til virkelighed? Overvejer du at uddanne dig til fx tagdækker,
bygningsmaler, snedker eller tømrer.

Fagretninger

Teknologi, byggeri og transport

Vi arbejder med opgaver til både de helt små og de store
byggeprojekter, men også med bæredygtighed, detaljer og
samlinger i træ. Du lærer at bruge byggematerialer innovativt,
at afprøve vilde idéer og udfordre dine egne evner.
Start i Roskilde (eud)

Det digitale design

Eux Teknologi, byggeri og transport

Er du kreativ, vild med at prøve noget nyt og arbejde med den
digitale verden? Vil du skabe fremtidens kommunikation og
byggeri, sætte vilde idéer i søen og udvikle dine evner både
teknisk og designmæssigt? Overvejer du at uddanne dig til
mediegrafiker, grafisk tekniker, webudvikler, teknisk designer
eller inden for digital media?

Overvejer du at blive erhvervsfaglig student og tage en eux
på fx uddannelserne til bygningssnedker, data og kommunikation, elektriker, industritekniker, maskinsnedker, møbelsnedker,
murer, personvognsmekaniker, smed, tømrer/træfagenes byggeuddannelse eller vvs-energi?

Du kommer til at arbejde med design og produktion af digital
kommunikation. Du lærer, hvordan man planlægger og producerer en grafisk opgave.

Gennem en række projekter får du arbejdet praktisk og teoretisk, fx med bæredygtighed, miljø, demokrati eller en aktuel
udfordring. Vi tager på både introtur og studietur og samarbejder i forløbet om tværfaglige problemstillinger.

Start i Roskilde og Kalundborg (eud)

Start i Roskilde (eux)
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Metal og mekanik

Teknik og energi

Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store
maskiner, og overvejer du at uddanne dig til fx personvognsmekaniker, smed eller industritekniker?

Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller
elektriske installationer, og overvejer du at uddanne dig til elektriker, ejendomsservicetekniker, it-supporter, datatekniker eller
inden for vvs, energi og ventilation?

Vi arbejder praksisorienteret. Du får mulighed for at arbejde
med hænderne og være kreativ, mens du bruger hovedet, da du
bl.a. skal lære at beregne og konstruere mekaniske dele samt
lave beskrivelser, vejledninger og andet materiale på dansk. Du
får et værkstedskørekort, som omhandler sikkerhed og betjening af maskiner og håndværktøj.

Vi arbejder praksisorienteret. Et projekt kan være opbygning
af et teknikrum fra start til slut. Heri indgår emner som elektrisk og termisk energi, it-kommunikation, energiberegninger,
tekniske diagrammer og arbejdstegninger samt udarbejdelse af
arbejdsbeskrivelser og vejledninger på dansk.

Start i Roskilde (eud)

Start i Roskilde (eud)

Sten og anlæg

Bygge og anlæg

Overvejer du at uddanne dig til murer, anlægsstruktør, bygningsstruktør eller anlægsgartner?

Vil du være med til at bygge Danmark, er du vild med at bruge
dine hænder og dit hoved, og vil du lære at gøre dine idéer
til virkelighed? Overvejer du at uddanne dig til fx tagdækker,
bygningsmaler, snedker, murer, tømrer eller struktør?

Uddannelserne omfatter forskellige led i byggeri af huse og
de omkringliggende arealer, og du vil få indsigt i hele byggeprocessen fra tegning til kloakering, opbygning af fundament,
murværk og havens belægninger. Du vil komme til at bygge
med mursten, støbe beton og lægge fliser. Og du vil komme til
at se de tegninger, man bruger ved husbyggeri.
Start i Roskilde (eud)
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Vi arbejder med opgaver til både de helt små og de store
byggeprojekter, men også med bæredygtighed, detaljer og små
samlinger i træ. Du lærer at bruge byggematerialer innovativt,
at afprøve vilde idéer og udfordre dine egne evner.
Start i Greve (eud)

Landbrug
Er du vild med landbrug og overvejer at blive landmand?
Du kommer til at arbejde praktisk i skolens landbrug, med dyr i
staldene og køre maskiner på marken. Du vil høre om forskellige
dyrkningsmetoder, bæredygtighed, miljø og økologi og om avl
af landbrugets dyr.

Fagretninger

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Undervisningen tager udgangspunkt i cases fra landbrugets virkelighed og handler om problemløsning og kreativ idéudvikling.
Du vil arbejde med etablering af din egen drømmevirksomhed
og vejen til ønskejobbet.
Start i Roskilde eller på Landbrugsskolen Sjælland, Høng (eud/eux)

Natur, planter og anlæg

Landbrug og dyr

Overvejer du at uddanne dig inden for fag, der har med planter
og vores omgivelser at gøre, fx gartner, anlægsgartner, skov- og
naturtekniker, greenkeeper eller ejendomsservicetekniker?

Overvejer du at uddanne dig til landmand, hestemanager eller
dyrepasser? Du får indsigt i arbejdet med at passe markerne
og dyrene i landbruget, og samtidig vil du lære om pasning af
eksotiske smådyr og heste.

I den praktiske del af undervisningen kommer du til at arbejde
udendørs eller i vores drivhuse, hvor du lærer at passe alt, hvad
der gror. Du lærer om planterne og om deres behov, om så det
er træer, græs eller blomster. Du lærer at bruge redskaber og
kende til maskiner, som benyttes i de forskellige fag.

Du kommer til at arbejde i stalde og dyreanlæg, og du kommer
til at se, hvordan dyrkningen af de almindeligste afgrøder
foregår. Du vil lære om bæredygtighed, miljø og økologi og om
erhvervenes betydning for samfundet

Start i Roskilde og Valby (eud/eux)

Start i Roskilde eller på Landbrugsskolen Sjælland, Høng (eud/eux)
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Vil du arbejde i og med naturen? Og vil du gerne være gartner,
anlægsgartner eller arbejde inde for landbruget?

www.rts.dk

Gartner, natur og landbrug

Du kommer bl.a. til at arbejde med planteproduktion, græsetablering, belægning og pleje af grønne områder, dyrkning af
planter og grøntsager, miljø, økologi og natur, husdyrproduktion
og mere.
Start på Landbrugsskolen Sjælland, Høng (eud/eux)

@roskildetekniskeskole
#roskildetekniskeskole
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Erhvervsuddannelser
Roskilde Tekniske Skole uddanner nogle af Danmarks bedste unge
håndværkere. Ved DM i Skills 2020 deltog 11 elever fordelt på 6
konkurrencer – 2 af dem kom hjem med medalje. Ved DM i Skills
28.-30. april 2022 i Høng deltager vi igen med et nyt, stærkt hold.

Erhvervsuddannelser - 11

EUD

EUX

Anlægsgartner
En anlægsgartner udfører, plejer og vedligeholder grønne
områder. Du designer anlæg og anvender træer, buske og andre
planter korrekt.
Du lægger fliser og sætter sten, og som en vigtig del af arbejdet bruges håndredskaber og maskiner såsom minilæsser,
gravemaskine og småmaskiner.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 2-6 mdr.
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
www.rts.dk/anlaegsgartner
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EUD

Anlægsstruktør, bygningsstruktør
og brolægger
Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om store byggerier som broer, veje, sygehuse, kontorhuse, torve og pladser.
Du arbejder i forskellige materialer efter plantegninger og
beregninger.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/struktør

EUD

EUD

Beslagsmed

Bygningsmaler

En beslagsmed arbejder med hestesko. På skolen lærer du at
beskære hestens hove, smede hestesko af jern og slå dem på
hestens hove.

En bygningsmaler behandler og maler vægge, træværk og
metalflader. På skolen lærer du at blande farver, og du maler
med flere typer maling.

En vigtig del af arbejdet går ud på at rette skoene til. Det er
vigtigt at de passer nøjagtig til hestens hove, så hesten ikke
får skader. Du lærer også at omgås heste, så de forbliver rolige,
imens du slår skoene på dem.

Du lærer alle faser af malerarbejdet fra farveteori til det praktiske. Fx lærer du om fuldspartling, tapetsering og maling.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
ww.rts.dk/beslagsmed

Varighed: Grundforløb + 2 år, 9 mdr. til 3 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/bygningsmaler
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EUD

EUX

EUD

EUX

Bygningssnedker

Data og kommunikation (it-supporter)

En bygningssnedker arbejder typisk i træ og fremstiller døre,
vinduer og inventar. Du får en bred uddannelse, og udlæres i en
snedker-/tømrervirksomhed.

Du lærer om avancerede server- og netværksløsninger, sikkerhed, databaser og programmering.

På skolen lærer du at anvende de nyeste tegneprogrammer
(CAD) og avancerede maskiner. Du får viden om energirenovering, og du nørder håndværktøjets finesser.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/bygningssnedker
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Du får viden om den teknik, der ligger bag it-systemer, og
du lærer at finde fejl, reparere og installere it-udstyr, fx pc’er,
servere og netværk.

Varighed: Grundforløb + 2 år til 4 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/dataogkommunikation

EUD

EUD

EUX

Digital Media

Dyrepasser

På uddannelsen lærer du at arbejde kreativt med kodning og
med lyd og billede på en skærm. Du lærer om stil, form og
farver.

En dyrepasser sørger for, at dyrene har det godt. Du skal fodre
dyrene, gøre rent efter dem, planlægge avl og salg.

Som færdig multimedie integrator eller multimedie animator
kan du arbejde med kodning og skærmgrafik inden for fx tv,
undervisning, oplysning, reklame i offentlige og private virksomheder.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/digitalmedia

På uddannelsen lærer du om avl, om korrekt fodring og pasning
samt om sygdomme og sygdomsforebyggelse.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 2 mdr. til 3 år, 6 mdr.
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
www.rts.dk/dyrepasser
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EUD

EUD

EUX

Ejendomsservicetekniker

Elektriker

På skolen lærer du om håndværksfag til en lang række praktiske opgaver, ligesom du har servicefag for at kunne hjælpe
brugere og beboere på din fremtidige arbejdsplads.

På uddannelsen lærer du at reparere, installere og programmere
store og små elektriske anlæg.

Du får en grundlæggende viden om varme- og vandforsyning,
ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du skal endvidere lære at passe græsplæner, haveanlæg og
rydde sne.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 9 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/ejendomsservicetekniker
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Du lærer også at installere og vedligeholde computerstyrede
elsystemer, fx computernetværk, industrirobotter og alarmanlæg.

Varighed: Grundforløb + 2-4 år.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/elektriker

EUD

EUD

Gartner

Grafisk tekniker

Som gartner arbejder du med dyrkning, salg og pleje af planter
i væksthus og på friland.

Som grafisk tekniker står du for produktionen af trykte og printede produkter med ansvar for både at producere og planlægge
– lige fra klargøring af filer til det færdige produkt.

Det kan være potteplanter, grøntsager, frugt og bær, roser,
stauder, buske og træer. Du følger dine planter fra formering til
salg. Og du lærer om vand, gødning, beskæring, sygdomsforebyggelse og meget mere.

På skolen lærer du om grafiske teknikker som fx digitaltryk,
offset, storformat, serigrafi. Du lærer om anvendelse af materialer og grafisk udstyr.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 11 mdr. til 3 år, 5 mdr.
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
www.rts.dk/gartner

Varighed: Grundforløb + 3 år
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/grafisktekniker
Erhvervsuddannelser - 17

EUD

EUD

EUX

Greenkeeper

Hestemanager

Som greenkeeper eller groundsman arbejder du med at
anlægge og passe golfbaner eller idrætsanlæg.

Som hestemanager udfører du daglig pasning og håndtering af
heste, såsom tilridning, longering og mønstring.

En vigtig del af arbejdet som greenkeeper går ud på at sørge
for pleje og vedligeholdelse af golfbanen. Samtidig skal du
passe planter, træer og buske, og vedligeholde vandhuller og
golfanlæg.

Desuden er en hestemanagers arbejdsområder avlsplanlægning, sygdomsforebyggelse og staldindretning. En hestemanager skal desuden kunne formidle sin viden til andre ryttere.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 2-6 mdr.
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
www.rts.dk/greenkeeper

Varighed: Grundforløb + 3 år, 3-6 mdr.
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
www.rts.dk/hestemanager
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EUD

EUX

EUD

Industritekniker

Lager og terminal

Industriteknikeren arbejder med computerstyrede CNC-maskiner, der kan dreje, bore og fræse i fx metal. Du arbejder også
med robotstyring og 3D-print.

Lageruddannelsen giver en grundlæggende viden om transport,
opbevaring og videre fordeling af varer.

En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinerne,
men du lærer også at opstille og reparere dem.

Du lærer at modtage en ordre, finde varen frem og måske pakke
den om til videre transport. It bruger du til at holde styr på,
hvad der er på lageret, og hvor det opbevares.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 6 mdr. til 5 år.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/industritekniker

Varighed: Grundforløb + 1 til 4 år.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/lagerogterminal
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EUD

EUX

EUD

EUX

Landbrugsuddannelsen

Maskinsnedker

Som landmand arbejder du med husdyr og dyrkning af afgrøder.

Du skal have sans for teknologi og elske at arbejde med computer og programmerbare maskiner.

En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge arbejdet med
dyrene og landbrugsarealet, at kende til gældende lovgivning
og at udføre arbejdet på bedriften. I planteavlen skal maskinerne vedligeholdes og markarbejdet udføres. Ved dyrehold
skal der fodres, renholdes, sygdomsforebygges, avlsplanlægges
og sælges af udbyttet.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 11 mdr. til 3 år, 5 mdr.
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
www.rts.dk/landbrug
20 - Erhvervsuddannelser

En maskinsnedker arbejder på et værksted, er dygtig til at
arbejde efter tegninger og fremstiller alt i forskellige træsorter
og kunststof, fx møbler, døre, vinduer og gulve.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 3 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/maskinsnedker

EUD

EUD

EUX

Mediegrafiker

Murer

En mediegrafiker arbejder kreativt med tekst og billeder digitalt og på tryk. På skolen lærer du om billeder, form og farvers
betydning.

En murer bygger og vedligeholder huse af sten. På skolen lærer
du om de forskellige sten og fliser, samt hvordan de holdes
sammen med mørtel og fuge.

Som mediegrafiker skal man have et teknisk og kreativt overblik
over hele arbejdet fra idé til færdig produktion.

Arbejdet går ud på at læse en arbejdstegning og bygge et hus
nøjagtigt. Du lærer at støbe sokkel og gulv, at arbejde med
tagsten samt at opsætte fliser.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 5 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/mediegrafiker

Varighed: Grundforløb + 3 år, 5 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/murer
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EUD

EUX

EUD

EUX

Møbelsnedker og orgelbygger

Personvognsmekaniker

En møbelsnedker arbejder i mange forskellige træsorter og
fremstiller typisk møbler og inventar.

En personvognsmekaniker reparerer skader og laver service
eftersyn på biler – benzin, diesel, el og hybrid. På skolen lærer
du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeholde de
mange dele.

Du lærer det traditionelle håndværk, hvor du fremstiller et
enkelt møbel direkte til en kunde, men som regel arbejder du
i større serier. Du nørder håndværktøjets finesser, og du lærer
om design samt at tænke kreativt.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/mobelsnedker
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En vigtig del af arbejdet går ud på, at du er omhyggelig og selv
kan planlægge og udføre de ting, der skal laves på bilen.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/personvognsmekaniker

EUD

EUD

EUX

Skov- og naturtekniker

Smed

Som skov- og naturtekniker arbejder du med praktiske opgaver
i skoven.

En smed arbejder med metal. På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan bearbejdes.

Du fælder træer og planter nye. Du plejer og vedligeholder
skovens veje og spor og dræningskanaler. Du er evt. ansvarlig
for at fodre skovens dyr, at sætte hegn og sørge for, at skoven
er publikumsvenlig.

En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og
den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver, at
du følger med i de nyeste teknikker. For flere af processerne
kræves der kendskab til it, da både arbejdstegninger og programmering af maskiner foregår ved hjælp af it.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 6-9 mdr.
Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
www.rts.dk/skovognaturtekniker

Varighed: Grundforløb + 1 år, 6 mdr. til 3 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/smed
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EUD
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Tagdækker

Teknisk designer

Tagdækkeren lægger mange slags tage. Du skal kunne rådgive
om valg af tag, holdbarhed og varmeøkonomi.

Som teknisk designer arbejder du sammen med blandt andet
arkitekter og ingeniører, hvor du lærer du at tegne og konstruere ting på computer og printe prototyper på 3D-printer.

Du udfører mange forskellige opgaver i samarbejde med kolleger og andre bygningshåndværkere, og du arbejder i højden og
på stilladser. Nogle arbejdsopgaver kræver brandteknisk viden.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 9 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/tagdaekker
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Opgaverne kan handle om tekniske tegninger til både maskiner,
industrianlæg og bygninger. Du lærer at undersøge materialer
og beregne priser på opgaver.

Varighed: Grundforløb + 2 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/tekniskdesigner

EUD

EUX

EUD

Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)

Vejgodstransport

De fleste vælger specialet tømrer, hvor du arbejder med konstruktioner, nybygning, ombygning eller renovering af byggeri.

Du får træning i at køre og får viden om, hvordan du efterser og
passer store biler.

Du skal have en god fysik og skal kunne lide at arbejde udendørs, og du må ikke lide af svimmelhed eller højdeskræk.

Som chauffør lærer du at planlægge ruter og udfylde dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen. Chauffører kan
arbejde hos vognmænd og i private eller offentlige virksomheder.

Varighed: Grundforløb + 3 år til 3 år, 6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/tomrer

Varighed: Grundforløb + 1-4 år.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/vejgodstransport
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Vvs-energi

Webudvikler

Vedvarende energi og ventilationsløsninger, avancerede klimaanlæg, moderne badeværelser, spændende blikfacader og
kunstneriske kobberspir – vvs-arbejdet er meget andet end
toiletter og kloakker.

På uddannelsen lærer du at arbejde med programmering og
udvikling af webløsninger til forskellige platforme, som websites og mobile enheder.

Du kan specialisere dig inden for flere forskellige områder, fx
varme, sanitet, tagdækning og ventilation. Du lærer også at
rådgive kunderne, så de får den bedste løsning.

Varighed: Grundforløb + 3 år, 3-6 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/vvsenergi
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Du vil i praksis anvende webteknologier som kommunikation
mellem brugerflade og eksterne datakilder og lære om teknologierne bag dynamiske webløsninger.

Varighed: Grundforløb + 1 år, 3 mdr.
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
www.rts.dk/webudvikler

Vi stiller spørgsmål og skaber løsninger
HTX Roskilde er et moderne gymnasium, der stiller spørgsmål
og skaber løsninger på tidens aktuelle problemstillinger. På HTX
Roskilde kan du tage en almendannende gymnasial uddannelse
med fokus på naturvidenskab, it, teknologi og design.

Htx – teknisk studentereksamen

Vi har et aktivt og alsidigt studiemiljø, og der er masser af
muligheder for at dyrke interesser som teater, musik, brætspil, gaming, sportsaktiviteter, fredagscaféer, fester og meget
andet. Vi sørger for gode introaktiviteter i 1.g og en fantastisk
studietur i 2.g.
En htx-studentereksamen giver adgang til mange videregående uddannelser. Du behøver derfor ikke have bestemt dig på
forhånd for, hvad du vil lave efter gymnasietiden. Vores elever
læser videre inden for så forskelige områder som fx ingeniør,
farmaceut, læge, sygeplejerske, folkeskolelærer, dyrlæge,
datalog, arkitekt, programmør eller biolog.
Med htx er du godt på vej.

Vælg mellem studieretningerne:
Bioteknologi

Krop og sundhed

Design

Kemiens verden

Fysikkens verden

Klima

Game Design

Modeller og app-udvikling

Bioteknologi A og Matematik A
Teknologi A og Design B
Matematik A og Fysik A
Kommunikation/IT A og
Programmering B

Bioteknologi A og Idræt B
Kemi A og Matematik A
Teknologi A og Samfundsfag B
Matematik A og Programmering B

Vi kan også tilbyde: ASF-linjen
www.htxroskilde.dk
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Blomsterbinder
Kurser
og
For
dig, der søger job i blomefteruddannelse

sterbranchen,
ellerSkole
dig, der
Roskilde Tekniske
tilbyder
en
bred
vifte
af
grundlæggende
efterfølgende vil i lære.
såvel som videregående kurser
samt certifikatkurser. Uanset
Du får et godt kendskab til
om du er jobsøgende, medarbranchen
ogvirksomhed
en forståelse
bejder eller
harfor
vi
faget
kurserblomsterbinderi.
til dig.
Varighed: Afhænger
17 uger, åben
af valg
uddannelse
af kursus.
kurser.rts.dk
www.rts.dk/blomsterbinder

Fodterapeut
Landbrugets
Fodterapi
handler om at
lederuddannelse

behandle
forskellige
fodlidelser.
Tag styringen
i landbruget
med
landbrugets lederuddannelse.
Du lærer blandt andet om
Er du uddannet
forebyggelse
oglandmand,
rådgivning af
kan du fortsætte på specialet
patienterne.
produktionsleder efterfulgt af
specialet agrarøkonom.
Varighed: 120år,uger
6 mdr.
& 40 uger.
www.rts.dk/landbrugetslederuddannelse
www.rts.dk/fodterapeut
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Andre uddannelsesmuligheder

Kurser og
efteruddannelse

Roskilde Tekniske Skole tilbyder
en bred vifte af grundlæggende
såvel som videregående kurser
samt certifikatkurser. Uanset
om du er jobsøgende, medarbejder eller virksomhed har vi
kurser til dig.
Varighed: Afhænger af valg af kursus
kurser.rts.dk

Landbrugets
lederuddannelse

Tag styringen i landbruget med
landbrugets lederuddannelse.
Er du uddannet landmand,
kan du fortsætte på specialet
produktionsleder efterfulgt af
specialet agrarøkonom.
Varighed: 20 uger & 40 uger
www.rts.dk/landbrugetslederuddannelse
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Gå på opdagelse på skolen i
det virtuelle 360° univers

Oplev hvordan det er at gå på
Roskilde Tekniske Skole

I det virtuelle univers kan du se skolens værksteder og faciliteter, hvor du også finder videoer med elevfortællinger
om uddannelserne, undervisningen, kammeratskabet og om
hvordan det er at gå på skolen.

Kom på introduktionskursus eller brobygning
For dig, der går i 8., 9. eller 10. klasse
(tilmelding sker via din UU-vejleder)
Book en rundvisning
For dig, der vil starte på grundforløb 2

Du kan finde universet på:
www.rts.dk/360
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Se mulighederne på:
www.rts.dk/klar-til-uddannelse

Besøg skolen
22. januar 2022 kl. 10-14
Åbent hus på flere af skolens adresser

Startdatoer
17. januar 2022
Grundforløb 2 (eud/eux)
4. april 2022
Grundforløb 2
8. august 2022
Grundforløb 1 (eud/eux) og 2 (eud)
24. oktober 2022
Grundforløb 2 (eud)

Se flere datoer på:
www.rts.dk/kalender
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@roskildetekniskeskole
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