Roskilde Tekniske Skole

Erhvervsuddannelser, eux og htx
– til dig der går i 8. klasse

Start på en erhvervsuddannelse
Når du starter på en erhvervsuddannelse direkte
efter 9. eller 10. klasse, skal du gå på grundforløb (grundforløb 1 + 2) det første år.
Inden du starter, skal du vælge mellem et af
skolens to hovedområder ”Teknologi, byggeri
og transport” og ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”. Du skal også vælge en fagretning, som
introducerer dig til forskellige uddannelser gennem små projekter. På den måde afprøver du
flere forskellige fagområder, så du senere kan
vælge den uddannelse, der er rigtig for dig.

Grundforløb 1 og 2
Grundforløb 1 varer 20 uger. Det er vigtigt, at
du kommer godt fra start. Derfor starter grundforløb 1 med, at du lærer skolen, underviserne
og dine nye klassekammerater at kende. Underviserne hjælper dig og skaber en hyggelig, sjov
og tryg stemning, så I kommer godt i gang.
I slutningen af grundforløb 1 skal du vælge uddannelse. Derefter starter du på grundforløb 2,
som også varer 20 uger.

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning i form af kvoter eller praktikpladskrav, dvs.
at for at kunne starte på grundforløb 2, skal du
have en praktikplads. Har du ikke det, kan du
søge en kvoteplads. Efter de to grundforløb,
starter du på uddannelsens hovedforløb.
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På hovedforløbet har du en praktikplads i en
virksomhed. De få, der ikke får en praktikplads
i en virksomhed, kan – såfremt det tilbydes for

uddannelsen – fortsætte på Roskilde Tekniske
Skoles praktikcenter, til de får en praktikplads. På
hovedforløbet veksler du mellem at være på skole
og i praktik. Uddannelserne tager 2-5 år, de fleste omkring 4 år.

Tag uddannelsen som eux
Mange erhvervsuddannelser kan tages som erhvervsfaglig studentereksamen (eux). Med eux
kombinerer du din erhvervsuddannelse med en
række fag på gymnasieniveau. Det giver flere
muligheder, hvis du vil læse videre, når du er
færdig.

Sådan kommer du i gang
For at komme ind på en erhvervsuddannelse skal
du have mindst 02 i snit i dansk og matematik.
Har du ikke det, kan du komme til optagelsesprøve. Har du selv fundet en praktikplads i en
virksomhed, skal du ikke tænke på karakterer,
men kan starte direkte på grundforløbet.
Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk uanset
om du vælger erhvervsuddannelse, eux eller htx.

Efter uddannelsen
Med en erhvervsuddannelse i bagagen har du
mange muligheder. Når du er færdig med din

uddannelse på Roskilde Tekniske Skole, kan du
blive ansat i private virksomheder eller i det offentlige. Du kan også starte din egen virksomhed, eller du kan læse videre.

Bliv htx-student
På HTX Roskilde kan du tage den treårige htxstudentereksamen med fokus på naturvidenskab, teknologi og design. Vi har et godt studiemiljø og mange spændende studieretninger.
Se mere på www.htxroskilde.dk.

• Anlægsgartner

• Industritekniker

• Anlægsstruktør, bygningsstruktør og
brolægger

• Lager og terminal

• Beslagsmed

• Landbrugsuddannelsen

• Byggemontagetekniker

• Maskinsnedker

• Bygningsmaler

• Mediegrafiker

• Bygningssnedker

• Murer

• Data og kommunikation
(it-supporter)

• Møbelsnedker og orgelbygger

• Digital media
• Dyrepasser
• Ejendomsservicetekniker
• Elektriker
• Eux - erhvervsfaglig studentereksamen
• Fodterapeut
• Gartner
• Greenkeeper
• Hestemanager
• Htx - teknisk gymnasium

• Landbrugets lederuddannelse

• Personvognsmekaniker
• Skov- og naturtekniker
• Smed
• Snedker
• Tagdækker
• Teknisk designer
• Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
• Vejgodstransport
• Vvs-energi
• Web-integrator

Læs mere om uddannelserne på www.rts.dk
Spørgsmål
Hvis du vil vide mere om vores erhvervsuddannelser,
kan du ringe til skolens vejledere alle hverdage på
telefon 46 300 400. På www.ug.dk/evejledning kan
du også få vejledning online og i aftentimerne.
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