
Introduktionskursus 2022/2023 
Indgang: Tværgående om erhvervsuddannelserne 

  

Introduktionskursus: Skills Stafet (Pulsen 2-4) 

Formål: At give dig et indblik i nogle af de uddannelsesmuligheder, som findes inden for 
erhvervsuddannelserne. 

At give dig en god oplevelse af opgaver og værktøjer, som du kan møde på 
erhvervsuddannelserne. Det er også et mål, at du møder elever og lærere på 
erhvervsuddannelserne. 

Indhold: Efter en kort introduktion bliver klassen opdelt i hold á 3 personer, som består af både 
drenge og piger. Holdene i klassen går samlet rundt og skal gennemføre opgaver, som 
afspejler nogle af de erhvervsuddannelser, som findes på Roskilde Tekniske Skole, HTX 
Roskilde, Roskilde Handelsskole og ZBC Roskilde. 

Arbejdsform: Det bliver en dag med korte oplæg og instruktioner og masser af samarbejde i 3-personers-
hold om små, sjove praktiske opgaver. Opgaverne gennemføres som konkurrencer, så I skal 
tænke hurtigt, være opmærksomme og være fysisk aktive. 

Mødetid: Der er check-in kl. 8.30-8.45 på Pulsen 2 i Roskilde. Følg skiltene til Skills Stafet.  
Vi forventer at være færdige senest kl. 14.30. Ret til ændringer forbeholdes.  

Transport: Bus 202A om morgenen til/fra Roskilde Station til Musicon/Erhvervsskolerne. 
Se mere på www.rejseplanen.dk  

Kantine: Du behøver ikke at tage mad med, for I får mad og drikke. 

Øvrige 
informationer: 

Tag tøj på, som du kan bevæge dig i, som kan tåle at blive beskidt og som passer til vejret, 
for nogle af opgaverne laves udendørs eller i telte. Du behøver ikke skoletaske, pc mv. 

Læs mere om Skills Stafet på Roskilde Tekniske Skole på www.rts.dk/skillsstafet. 
Læs mere om ideen bag Skills Stafet for folkeskoleelever på http://skillsdenmark.dk. 
Få inspiration til karrierelæring og aktiviteter op til og efter Skills Stafet på www.igotskills.dk.  

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

Spørgsmål om Skills Stafet kan rettes til Thomas Flodin, tbf@rts.dk, telefon 22 68 67 51 eller 
Jacob Christiansen, jac@rts.dk, telefon 22 68 67 90. 

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

Ansvarlig: Jacob Christiansen, jac@rts.dk.  
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