
Brobygningsforløb 2022/2023 
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport 

Brobygningskursus: Det digitale design (Pulsen 8 i Roskilde) 
Formål: At du skal blive klogere på dit valg af uddannelse efter 9. eller 10. klasse. Du møder en 

vejleder, som kan hjælpe dig med spørgsmål om uddannelserne digital media, 
mediegrafiker, webudvikler, grafisk tekniker eller teknisk designer.  
Formålet er også, at du får afprøvet, hvad det vil sige at gå på en teknisk skole.  

Indhold: Vi arbejder med forskellige opgaver inden for alle vores medieuddannelser. Efter en hurtig 
introduktion til designerens værktøjskasse går vi i gang med at lave et lille projekt. Det kan 
være inden for webdesign, grafisk design, billeder eller tekniske konstruktionstegninger.  

Du lærer at idéudvikle, fremstille og producere et medieprodukt, - opleve digitale 
konstruktionstegninger, – og at præsentere det flot. 

Vi kommer rundt i den mest anvendte software i brancherne, - så glæd dig! 

Der vil også blive tid til at snakke med en uddannelses- og erhvervsvejleder om 
uddannelserne inden for det grafiske område, økonomi, praktikplads og studiemiljøet. 

Arbejdsform: Du skal arbejde selvstændigt foran computer med forskellige brancherelevante 
softwareprogrammer – og du vil møde eksempler på de nævnte opgaveområder, så du får 
et godt indtryk af de oplevelser, du kan møde på uddannelserne. Skolen stiller computere til 
rådighed. 

Mødetid: Alle dage: kl. 8.10-13.30, - Første dag indgang A, Pulsen 8 

Transport: Bus 202A,  fra Roskilde Station(overfor sygehuset). Se mere på www.rejseplanen.dk 

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

Øvrige 
informationer: 

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 sende en e-mail til Henrik Troelsen på htr@rts.dk eller ringe til 
skolen på 46 300 400. 

Sted: Pulsen 8, indgang A,  4000 Roskilde - rts@rts.dk - www.rts.dk 

Ansvarlig: Henrik Troelsen, htr@rts.dk, telefon 46 300 400 
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