
Introduktionskursus 2022/2023 
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport 

Introduktionskursus: Det levende håndværk (Søndre Mellemvej 2-4) 
Formål: At afprøve om en uddannelse som fx tømrer (træfagenes byggeuddannelse), 

bygningsmaler, bygningssnedker, maskinsnedker eller møbelsnedker vil være noget for 
dig, evt. som en eux-uddannelse.  

Indhold: Du vil møde nogle af de uddannelser, der kan føre til et arbejde inden for byggeriet og 
træindustrien.  

Sammen med din lærer vælger du en eller flere praktiske opgaver, som du skal arbejde med 
under dit brobygningsforløb. Det kan være at bygge et fuglehus, prøve forskellige 
maleteknikker eller måske bygge en bænk. Vi arbejder både i grupper og alene. 

Du får en rundvisning på skolen, så du kan se vores lokaler og værksteder. Der vil også blive 
tid til at møde vores uddannelses- og erhvervsvejledere der kan fortælle om skolehjem, 
transport, økonomi og studiemiljø m.m. 

Hvis du vil høre mere om eux, hvor du får både svendebrev og studenterhue, så vælg kurset 
"Eux på Roskilde Tekniske Skole", der handler om, hvordan du bliver erhvervsuddannet med 
gymnasiefag. 

Arbejdsform: Du kommer til at være i værkstedet, hvor der arbejdes med den praktiske opgave. Du vil 
også løse teoretiske opgaver, der kan være et forarbejde til den praktiske opgave. 
Undervisningen er tilrettelagt, så uddannelsernes forskellige fag og undervisningsformer 
præsenteres under hensyn til dine ønsker og færdigheder. 

Mødetid: Alle dage kl. 8.10-13.30.  
Første dag møder du i kantinen på 1. sal, på Søndre Mellemvej 2-4, 4000 Roskilde. 

Transport: Bus 123 til/fra Roskilde Station til stoppested ved Silvan – gå herfra over Silvans 
parkeringsplads til Søndre Mellemvej 2-4 (brug indgangen ved Industrivej).  
Tog til Trekroner St. hvorfra du kan gå til Søndre Mellemvej 2-4 på godt 10 minutter. 
Se mere på www.rejseplanen.dk 

Kantine: Der er kantine, hvor du kan købe/drikke eller spise din medbragte mad – vi tager 
betalingskort og MobilePay, men ikke kontanter. 

Øvrige 
informationer: 

Du skal have tøj på, som må blive beskidt og evt. gå i stykker. Har du sikkerhedssko, så tag 
dem med. 

Bliver du syg, er det vigtigt, at du sygemelder dig på 46 300 400 mellem kl. 8.00 og 9.00. 

På skolens hjemmeside, www.rts.dk, kan du finde yderligere oplysninger om skolen.  

Har du spørgsmål, kan du kontakte Mette Dalsgård på med@rts.dk eller 46 300 400. Har 
du spørgsmål omkring eux, kan du evt. kontakte Carsten Heigren på cah@rts.dk. 

Sted: Roskilde Tekniske Skole, Søndre Mellemvej 2-4, 4000 Roskilde - rts@rts.dk - www.rts.dk 

Ansvarlig: Mette Dalsgård, med@rts.dk 
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