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HTX står for Højere Teknisk Eksamen

Da HTX efter fem års forsøg blev gjort permanent i 1987, var den en 2-årig uddannelse, 
som byggede ovenpå et halvt års erhvervsuddannelse.

I 1995 blev den 3-årig.

HTX er den af de gymnasiale uddannelser, som har flest skoletimer og flest skriftlige 
afleveringer.

HTX afdelingen på Roskilde Tekniske Skole startede i 1990. Slagteriskolen og Roskilde 
Tekniske Skole var indgået i et samarbejde om den på daværende tidspunkt 2. årige 
uddannelse. Dette betød, at eleverne havde adgang til værksteder og laboratorier 
samt diverse faciliteter på begge skoler. Desuden bestod personalet af garvede lærere 
fra de 2 skoler. Det gav mange muligheder, men det var også svært at administrere.

Maglegårdsskolen, en nedlagt folkeskole, lagde lokaler til uddannelsen. Maglegårds-
skolen var en dejlig bygning med et stort centralt atrium med pyramidetag. 
Eleverne udsmykkede sammen med lærerne fællesarealerne. Rummet var ideelt til 
morgensamlinger, teaterforestillinger, fester og eksamensafholdelse. Desuden var der 
på skolen rigtig gode muligheder for at lave gruppearbejde, hvilket stadig er en vigtig 
bestanddel af HTX’s pædagogik.

Det var en omskiftelig tilværelse for afdelingen. Efter 1 år på Bakkesvinget, startede 
6 klasser i nogle gamle pavilloner bag Roskilde Handelsskole, der dengang lå på 
Maglelunden 4 (i dag Pulsen 4). De lå tæt på motorvejen, men der var dejlige omgivelser, 
hvor projekter kunne bygges og opstilles, og hvor der kunne være sportslige aktiviteter 
og festligheder.

Efter et kort ophold her flyttede afdelingen tilbage til Bakkesvinget, hvor den blev og 
voksede i et par år. Herefter flyttede afdelingen permanent ind i Roskilde Handelsskoles 
fraflyttede bygninger. Handelsskolens gule murestensbygninger måtte bygges kraftigt 
om for at skabe plads til laboratorier og værksteder. En forandringsproces der stadig 
finder sted i dag.

Gymnasiet startede med 2 klasser. På dette tidspunkt var HTX som sagt 2. årigt, og alle 
eleverne havde gået 1 år på en erhvervsuddannelse på Slagteriskolen eller Roskilde 
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Tekniske Skole. Dette betød, at der var mange gymnasiefremmede elever, men det 
betød også, at alle eleverne havde en masse praktiske kvalifikationer, de kunne trække 
på. De var således i stand til fx at bygge rigtige, små biogasanlæg samt til at lave kemiske 
forsøg med dem. Der blev bygget carporte og pavilloner med mere i forholdet 1:1. Det 
endte, da HTX uddannelsen i 1994 blev 3. årigt og mere teoretisk orienteret.

HTX startede som en karakterfri skole. Eleverne gik til gengæld op i alle fag til den 
afsluttende studentereksamen.

Roskilde Tekniske Gymnasium var præget af et meget åbent undervisningsmiljø. 
Således syntes eleverne, at det var rigtig hyggeligt at arbejde inde på lærerværelset, 
på trods af at de havde sofaer, køleskabe og kaffemaskiner i klasseværelserne.

Dette miljø forsatte i høj grad, da skolen flyttede til Maglelunden. Eleverne havde deres 
egne klasseværelser, som de malede og udsmykkede på forskellig vis samt fyldte med 
div. ”nødvendige” apparater. Man kan i dag stadig se rester fra denne udsmykning i 
kældergangen mellem C2 og C3.

HTX i dag

I hele perioden fra 1990 til i dag er afdelingen vokset støt. I 2014-15 har afdelingen 21 
klasser. Antallet af ansatte er gået fra 12 til 65. Samtidig har vi måtte ændre skolens 
ledelse. Vi startede med en meget flad ledelsesstruktur med ledende lærere, der var 
på valg hvert 2. år. Som hjælp havde de en skemalægger og en sekretær. I dag har vi 
en rektor og en vicerektor samt 3 kontoransatte og en skemaadministrator.

Vi har fået etableret egne værksteder og laboratorier, et bibliotek, en vingård og en 
boldbane.

Vi har fået etableret en hel række traditioner, der er med til at løfte stemningen og 
skabe sammenhold: vinhøst og vinsmagning, Santa Lucia optog, fredagscafeer, fester, 
Gallafest for 3. g’erne, hytteture, studieture, idrætsdag, elevfest for gamle elever.


