
Roskilde Tekniske Skole
rts@rts.dk • www.rts.dk
Telefon 46 300 400

Mere information og vejledning
• om Roskilde Tekniske Skole på www.rts.dk  
 eller kontakt vejleder på telefon 46 300 400

• om uddannelserne på www.ug.dk

• e-vejledning på telefon 70 222 207 

Grundforløb + fra 2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr.
Møbelsnedker eller orgelbygger: 

Du starter uddannelsen (grundforløb 2) på
Roskilde Tekniske Skole, 
Søndre Mellemvej 2-4, 4000 Roskilde

Jobmuligheder
Du kan få arbejde i en virksomhed eller starte din egen. 
Møbelsnedkere arbejder typisk på et værksted eller 
videreuddanner sig inden for design. Orgelbyggere 
arbejder typisk i et orgelbyggeri eller på et værksted.

Videreuddannelse
Du kan bl.a. videreuddanne dig til designteknolog, byg-
ningskonstruktør, byggetekniker, energiteknolog, kort- 
og landmålingstekniker, arkitekt, produktionsteknolog.

MØBELSNEDKER OG ORGEL-
BYGGER
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

En møbelsnedker arbejder i mange forskellige 
træsorter og fremstiller typisk møbler og inven-
tar. Du lærer det traditionelle håndværk, hvor du 
fremstiller et enkelt møbel direkte til en kunde, 
men som regel arbejder du i større serier.
Det er møbelsnedkeren, der forarbejder træet, pudser og samler 
delene, overfladebehandler og – i nogle tilfælde – monterer det 
færdige møbel/inventar hos kunden. Du nørder håndværktøjets 
finesser, og du lærer om design samt at tænke kreativt og innovativt.

En orgelbygger mestrer den svære kunst at bygge et orgel, som er 
et mesterværk af håndværksmæssige og tekniske finesser, samt 
vedligeholder og stemmer orgler i kirker og koncertsale. Erhver-
vet er lille, og der uddannes kun få orgelbyggere om året.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Kommer du 
direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40 uger. Hvis 
du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer 
grundforløbet 20 uger. Er du over 25 år, kan du få en særligt til-
rettelagt uddannelse. 

Efter gennemført grundforløb starter du på hovedforløbet, som 
veksler mellem praktik- og skoleperioder:

 
Grundforløb 1-2 Hovedforløb, praktik Hovedforløb, skole

Eux – erhvervsfaglig studentereksamen
Hvis du vælger uddannelsen med eux, får du fag på gymnasialt 
niveau som del af din erhvervsuddannelse og endnu bedre mulig-
heder for videreuddannelse. 

Adgangskrav 
Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller 10. klasse med gennem-
snitskarakteren 02 i både dansk og matematik eller tilsvarende.

Økonomi under uddannelsen 
SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler og elevløn.

Adgangsbegrænsning og praktikplads
Efter grundforløbet skal du på uddannelsens hovedforløb og have 
en praktikplads i en virksomhed. Du er selv ansvarlig for at finde 
din praktikplads, men skolens vejledere og din kontaktlærer kan 
rådgive dig. Du kan også benytte praktikpladsen.dk til at søge 
godkendte praktikvirksomheder. 

08.2020


