
HJÆLPERE I STUDIEVÆRKSTEDET

AGNES THORØE
Hej, jeg hedder Agnes og går i 3.z, hvor jeg har studieretningen biotek A, matematik A og  
fysik B. Jeg er derudover også meget glad for dansk og kemi, men jeg vil prøve at hjælpe 
med alle fag. Når jeg ikke går i skole, tegner jeg enormt meget og spiller cornet. 
Så har du brug for hjælp til afleveringerne, eller gider du bare ikke lave dine lektier alene  
derhjemme, så kom ned i studieværkstedet!

MIE BRIXEN
Heja! Mit navn er Mie og jeg går i 3.a! Det vil sige at jeg ligesom et par andre her i biksen  
har den sproglige studieretning og dermed kan gøre mig behjælpelig indenfor engelsk, tysk, 
samfundsfag og matematik! I min fritid er jeg gymnastiktræner og hygger med mine venner 
hehe. Jeg elsker breezer mere end gennemsnittet, så hvis I ikke finder mig i studieværk- 
stedet, så kan I finde mig  til fredagscafe og gymfester;) SES!

TILDE NIELSEN
Hej! Jeg hedder Tilde K og jeg går i 3.a på den sproglige studieretning. Her har jeg spansk 
A, engelsk A og samfundsfag B, derfor vil jeg med glæde hjælpe med spansk eller engelsk, 
men hvis I spørger mig sødt kan jeg også godt hjælpe med matematik, biologi og lignende.  
I min fritid går jeg til gymnastik, hygger med mine venner og arbejder også en smule.
Jeg glæder mig til at se jer i studieværkstedet til et stykke kage og en masse afleveringer! :-D

ANNE SOFIE POULSEN
Hejsa, jeg hedder Anne Sofie og jeg går i 3.a. Jeg går på den sproglige studieretning,  
hvilket vil sige jeg har engelsk A, spansk A og samfundsfag B. Derudover kan jeg godt lide 
matematik, som jeg har haft på B niveau. Så kom ned til studieværkstedet hvis du har brug  
for hjælp eller hvis du bare gerne vil være færdig med lektierne, så er du fri for det når du 
kommer hjem.

Mandag

ANNE SOFIE JENSEN
Hej! Mit navn er Anne Sofie og jeg går i 3.a på den sproglige studieretning, hvor mine  
studieretningsfag er engelsk A, fransk A og samfundsfag B. Engelsk er min spidskompetence, 
men som de andre vil jeg kunne give en hånd med i (næsten) alle de fag, som jeg har haft her 
på gym. Uanset hvilket fag der er tale om, er min erfaring at det kan være en stor hjælp at få 
vendt problemet og snakke om hvordan man kunne løse det. Det vil jeg gøre mit bedste for 
at være behjælpelig med – så spørg endelig! 

AMALIE NIELSEN
Halløjsa! Jeg hedder Amalie og jeg går i 3.a. Mine studieretningsfag er Engelsk A, Tysk A og 
Samfundsfag B. Jeg kan hjælpe i de fleste fag, men de naturvidenskabelige fag er ikke lige 
min stærke side, dog kan jeg hjælpe med Matematik B. Når jeg ikke går i skole og laver  
lektier, går jeg tur med min hund Rollo og går til gymnastik. 
Så hvis I har brug for hjælp til det tyske grammatik, jeres afleveringer eller bare har lyst til at 
se et billede af Rollo, så kom forbi studieværkstedet!   

Onsdag

ERIK RØNNE
Halløj, jeg hedder Erik og går i 3.z, hvor jeg har matematik A, fysik B og kemi B. Ud over det 
er jeg glad for tysk, men vil gerne gøre mig behjælpelig med alle de andre fag. Når det ikke 
kun skal handle om skole, er jeg med i VGT-logen, hvor den næste fredagscafé er undervejs, 
og i min fritid spiller og træner jeg en masse fodbold i Skjern.
Vi ses i studieværkstedet, så kan vi få styr på lektierne og afleveringerne over et stykke kage!



ELISABETH CÆSAR
Halløj, mit navn er Elisabeth. Jeg går også på den sproglige studieretning med Spansk A,  
Engelsk A og Samfundsfag B. Jeg vil også gerne hjælpe med matematik og andre natur- 
videnskabelig fag - spørg bare løs, jeg hjælper så godt jeg kan! 
I min fritid bruger jeg meget tid sammen med vennerne, men også på at spille håndbold og 
arbejde. Lad os få fixet lektierne sammen, inden vi går hjem:-)

TILDE DANIELSEN
Hej - mit navn er Tilde. Jeg går i 3.a. Selv er jeg især glad for tysk, dansk og samfundsfag, 
men kan også hjælpe med obligatoriske c- og b-fag. Jeg vil også meget gerne hjælpe med 
korrekturlæsning af afleveringer, hvis det kan være en hjælp. Når jeg ikke er i skole spiller  
jeg enten håndbold eller laver burgere til sultne unger i Legoland. Så ja - kig forbi i studie- 
værkstedet, og vær ikke bange for at henvende dig - det er kun derfor vi er her. 

ANNE KATRINE BANG
Hejsa, jeg hedder Anne Katrine. Jeg går i 3.a på den sproglige studieretning, hvor jeg har 
tysk A, engelsk A og samfundsfag B, dog er tysk nok det fag, jeg kan hjælpe mest med. 
Derudover kan jeg hjælpe med stort set alle fag, som jeg har haft, så kom og spørg. Jeg kan 
også sagtens læse korrektur på dansk og tysk afleveringer :-) I min fritid bruger jeg meget tid 
på at spille fodbold, men også at være sammen med venner og veninder. 

AMALIE NIELSEN
Halløjsa! Jeg hedder Amalie og jeg går i 3.a. Mine studieretningsfag er Engelsk A, Tysk A og 
Samfundsfag B. Jeg kan hjælpe i de fleste fag, men de naturvidenskabelige fag er ikke lige 
min stærke side, dog kan jeg hjælpe med Matematik B. Når jeg ikke går i skole og laver  
lektier, går jeg tur med min hund Rollo og går til gymnastik. 
Så hvis I har brug for hjælp til det tyske grammatik, jeres afleveringer eller bare har lyst til at 
se et billede af Rollo, så kom forbi studieværkstedet!   

Torsdag

SIDSE SKOVKÆR
Hey! Mit navn er Sidse, jeg går i 3.a på den sproglige studieretning, hvor jeg har engelsk A, 
spansk A og samfundsfag b. Selvom sprog er mit foretrukne,  vil meget gerne gøre mig  
behjælpelig i alle fag.
I min fritid spiller jeg fodbold, drikker øl og hygger mig. Vi ses i studieværksted, lad os få styr 
på lektier og afleveringer:)

ANNE ROESGAARD
Hey, jeg hedder Anne og går i 3.a. Jeg går på den sproglige studieretning hvor jeg har 
spansk A, engelsk A og samfundsfag B. Udover det er jeg glad for matematik, som jeg har 
haft på B niveau. Jeg er desuden også glad for historie og dansk, men jeg vil også gerne 
gøre mig behjælpelig i andre fag. I min fritid laver jeg Model United Nations, både indenlands 
og udenlands. Så hvis du har brug for hjælp til lektierne eller en aflevering, så kom ned i  
studieværkstedet og sig hej.   

CHRISTINA LINDGREEN
Hej! Jeg hedder Christina og jeg går i 3v. I år fylder fagene samfundsfag, matematik og 
spansk mest i mit skema her på VGT. Jeg har den samfundsfaglige studieretning med  
samfundsfag A, matematik A og psykologi B, men jeg kan hjælpe med lidt af hvert. Når jeg 
ikke laver lektier, afleveringer eller tjener penge, nyder jeg at bruge tid sammen med mine 
venner. Kom frisk ned i studieværkstedet, nyd et stykke kage og nyd tanken om, at du har fri 
når du kommer hjem.


