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Der er også fokus på talentudvikling, oplevelser og de dygtigste elever på Roskilde 
Tekniske Skole, hvor høj faglig kunnen er velset og hvor der indføres konkurrencer i 
flere sammenhænge.

Af Jacob Christiansen, kommunikationschef

Ved at have en dygtig elite som kan fremstå som am-
bassadører og rollemodeller får man også en bredde 
og en generel højnelse af niveauet. Det lyder som 
udtryk fra eliteidrætten, men også Undervisnings-
ministeriet har set det og bakker op om DM i Skills 
– Danmarksmesterskaberne for unge håndværkere – 
som afholdes for en række af erhvervsuddannelserne.

Via skolemesterskaber og regionsmesterskaber kva-
lificerer unge håndværkere fra landets erhvervsskoler 
sig til DM i Skills og får en oplevelse for livet. De få som 
kommer videre, fordi de vinder mesterskabet, har mu-
lighed for at komme til nordiske mesterskaber og må-
ske endda World Skills - Verdensmesterskaberne.

DeT kan TalenTeT
Talentet og den gode historie hedder et projekt, 
som Roskilde Tekniske Skole deltager i sammen 
med EUC Nordvestsjælland og Nationalt Center 
for Erhvervspædagogik. Projektet går ud på, at fo-
kusere på talentet og forsøge at sætte ord på, hvad 
det er talentet kan. Nogle af svarene handler om 
flid, gentagelse, planlægning og vilje – og så skal man 
ikke lade sig slå ud, men lære af sine fejl.

TalenTafTeneR
I forbindelse med DM i Skills i januar 2013 og regi-
onsmesterskaber i efteråret 2013 har der som led i 
projektet været afholdt talentaften for de af skolens 
elever, som skulle i konkurrence. Begge arrangemen-
ter indeholdt oplæg fra en af de tidligere deltagere 
ved World Skills samt vedkommendes landstræner, 
som kunne fortælle om oplevelserne ved konkur-
rencerne og give gode råd omkring træningen op til 
mesterskaberne – fra regionsmesterskaber til ver-
densmesterskaberne. 

Roskilde Mesterskaber. Med verdensmesteren i ma-
lerfaget Jesper Guld Nielsen (det hedder han fak-
tisk), som vandt ved World Skills i London i 2011 og 
Mathias Nielsen, som vandt sølvmedalje som murer  
 
 

 
 
ved World Skills i Leipzig i 2013 som oplægsholdere  
fik eleverne en fornemmelse af, hvad der skal til,  
samt en lyst til at give den en ekstra skalle i træning-
en op til mesterskaberne.

RoSkilDe MeSTeRSkabeR

Der er dog flere af Roskilde Tekniske Skoles uddan-
nelser, hvor der ikke afholdes mesterskaber op til 
DM i Skills. Alligevel er der f.eks. på nogle af uddan-
nelserne (f.eks. i indgangen medieproduktion) indført 
lokale Roskilde Mesterskaber. I 2013 blev de afholdt 
i den store Hal 9 på Musicon. Opgaven blev stillet i 
samarbejde med iværksætteren Andemor, som har 
skabt en virksomhed bl.a. ved at sælge badeænder 
i forskellige udgaver (se www.andemors-verden.dk). 
Andemor deltog ligeledes i dommerkomiteen, så 
der var erhvervslivstilknytning hele vejen igennem. 
Samtidig blev der afholdt konkurrencer om bl.a. in-
novativt design af siddemøbler for skolens afdeling 
for bygge- og anlægsfag og konkurrencer på andre af 
skolens uddannelser.

MeSTeRSkabeR og TalenTSpoTTing
Der er fokus på talenter i flere sammenhænge. F.eks. 
har elever fra Roskilde Tekniske Skoles landmands-
uddannelse vundet Danmarksmesterskaber i viden 
om svineproduktion ved en svinekongres i Herning 
og elever fra htx deltager i DM i teknologi og er-
hvervscase samt konkurrencer ved Young Entreprise, 
så der er behov for at kunne spotte, understøtte og 
udvikle de talentfulde elever i mange sammenhænge. 
Finn Pedersen, der er landstræner for murerne be-
retter, at flere har fortalt ham, at det største øjeblik 
er der, hvor en faglærer prikker en ud og anbefaler, at 
man kommer videre og stiller op til en konkurrence.

Det kan udvikle både en selv og de øvrige på ud-
dannelsen, når de oplever den målrettede elev og 
som mestermureren Mathias Nielsen siger, så er 
det sjovere at lære og at ville noget, end bare at 
være i skole.

Pulsen 8 – nørdernes paradis
Dagbladet kaldte det ”nørdernes paradis” og Roskilde avis gav overskriften ”Under-
visning med højt til loftet”, da Roskilde Tekniske Skoles bygning på pulsen 8 på Musicon 
blev indviet. Elever og lærere er bare glade for huset, som fuld af fleksibilitet og bygget 
til undervisning anno 2013.

Af Jacob Christiansen, kommunikationschef

Det har været længe undervejs. Fra de spirende 
tanker om en samling af skolen langs motorvej til 
det flotte undervisningshus, som stolt og markant 
sætter indtryk på Musiconområdet i dag, har der 
været tale om en lang, sej og strategisk kamp, som 
er endt med at eleverne på Roskilde Tekniske Skole 
har vundet og fået en skole med et super undervis-
ningsmiljø.

pang-ToileT
Bygningen rummer undervisningsfaciliteter til uddan-
nelserne mediegrafiker, skiltetekniker, digital media og 
web-integrator og selv om det er et hus holdt i rene 
linjer med træ, beton, gråt stål og hvide vægge som 
farve, så er det i sandhed et hus fuld af farver og krea-
tivitet. Kun toiletrummenes spraglede pang-farver 
brød de lyse farver, da huset stod klar i august 2013. 
Der gik dog ikke længe før de 500 elevers produkter 
satte farverigt præg på søjler, skærme og vægge.

SMUkke RaMMeR og MUligheDeR
”Smukke rammer skaber smukke mennesker” stod 
der i en af skolens artikler i Jul i Roskilde i 2005. Vel 
bliver undervisningen nok ikke meget forskellig fra 
tidligere, men det nye hus giver med sine mulighe-
der en øget fleksibilitet i og omkring undervisningen. 
Der kan undervises i store åbne læringsrum, mere 
traditionelle undervisningslokaler, i grupper, i øer, i 
vindueskarme, i multirum, uderum og på trapper… 
Kun fantasien sætter grænser og med synergizoner, 
hvor folk mødes på tværs af uddannelser og områder, 
hvor man kan trække sig tilbage og sidde afskærmet 
er der muligheder for, at alle elever tilgodeses.

UDSyn og inDkig
Fra tagterrasserne mod syd kan man se ud over mo-
torvejen og over på dyrskue- og festivalpladsen og  

 
 
 
fra synergizonernes glasfacade mod nord har man  
frit udsyn mod Musicon, Rabalderparken og mod 
domkirkebyen Roskilde. Fra Musicon har man til-
svarende indkig i det transparente hus, som giver 
mulighed for at kigge ind og se aktiviteterne i huset, 
hvilket har været et mål fra starten af planlægningen. 

MUSicon
Samspillet med de øvrige aktører og faciliteter på 
Musicon har været i fokus og boldbanen på forplad-
sen er et eksempel på, at huset også kan bruges 
af byens borgere og besøgende på Musicon. Tilsva-
rende rummer huset ingen kantine, dels da eleverne 
kan bruge thekøkkenerne i huset og skolens kantine 
på Pulsen 2 og dels da der forventes at komme cafe-
er og spisetilbud på Musicon efterhånden som om-
rådet udvikles med bl.a. Danmarks Rockmuseum, 
som planlægger cafe. Vi glæder os til samarbejdet 
med de mange spændende aktører på Musicon med 
alt fra Roskilde Festival Højskole og Rockmagnet til 
den kreative iværksættervirksomhed – vi er stolte 
over at være med til at udvikle den nye musiske by-
del med jer.

UniconoMRåDeTS UDvikling
Bygningen på Pulsen 8 har også betydet, at skolens 
administrationsbygning på Pulsen 10 i Unicon be-
tons gamle hovedsæde nu virker lille i forhold til 
den nye bygning, som med sine 5000 m2 og op til 
3. sals højde sætter et stort fodaftryk på Musicon-
området. Samtidig giver bygningens linjer og udtryk 
forbipasserende på Holbækmotorvejen et mere 
moderne indtryk af Roskildeområdet, end tidligere 
tiders ørkenlignende terræn. Det bliver spændende 
at se huset og udearealerne udvikle sig i de kom-
mende år. Den kreative og musiske bydel er godt 
på vej og Roskilde Tekniske Skole deltager fortsat 
gerne i udviklingen. 

TalenTer der spirer og 

blomstrer
Pulsen 8 er rene linjer i stål, beton og glas. 
Foto: Birgitte Bremholm Persson.


