
HJÆLPERE I STUDIEVÆRKSTEDET

KATHRINE HAGELSKJÆR 
Hej! Jeg hedder Kathrine og går i 3.a, og har derfor flest naturvidenskabelige fag. Det er 
blandt andet kemi A, matematik A og fysik B. Derudover har jeg også psykologi B, og kan 
give en hjælpende hånd i de obligatoriske c-fag. Når jeg ikke laver lektier eller afleveringer, 
tilbringer jeg tid med venner, arbejder eller spiller badminton. Kom ned og få lavet dine lektier 
i studieværkstedet, så du har fri, når du kommer hjem. Vi ses!

FREDERIK HARLUND ØSTER
Hej! Jeg hedder Frederik og går i 3.a, så derfor er mit hovedfokus på de naturvidenskabelige 
fag som matematik, kemi og fysik. Jeg er også klar til at hjælpe med andre fag, f.eks. historie 
og dansk (giver selvfølgelig også alle andre fag et forsøg). Min fritid bruger jeg på at spille 
håndbold, som jeg bruger rigtig mange timer på. Kom ned i studieværkstedet, så hjælper vi 
hinanden med at blive færdige!

NIKOLINE HØI
Hej! Jeg hedder Nikoline og går i 3.a. Det betyder, at de fleste fag i mit skema består af
naturvidenskabelige fag. Det gælder blandt andet biotek A, matematik A og fysik B.  
Derudover er jeg også klar til at give de obligatoriske c-fag et skud. Når jeg ikke laver lektier 
eller afleveringer, tilbringer jeg tid med venner, arbejder eller spiller bold. Kom frisk ned i
studieværkstedet, og få lavet dine lektier, så du har fri, når du kommer hjem. Vi ses!

Mandag

Tirsdag

MICHELLE SØNDERGAARD ROSSEN
Hej! Jeg hedder Michelle og går i 3.a. Min studieretning her på VGT er matematik A, Kemi B, 
og Fysik A. Hovedsageligt kan jeg hjælpe med de naturvidenskabelige fag, men også de
obligatoriske fag fra 1.g.
Når jeg ikke går i skole arbejder jeg, spiller jeg en del bold eller er sammen med vennerne.
Kom glad ned i studieværkstedet, så kan vi se om der noget jeg kan hjælpe med.



SOFIE GREEN MADSEN
Hej! Jeg hedder Sofie og går i 3.b på bioscience, så jeg kan hjælpe jer med naturvidenskabe-
lige fag som Matematik, kemi og biologi, men kan sikkert også give en hjælpende hånd i de 
andre fag. Mellem skole, lektier og arbejde går jeg til gymnastik eller bruger tid med venner-
ne. Håber jeg ser nogle af jer i studieværkstedet til hjælp med lektierne, eller bare en hygge-
lig snak. 

Onsdag

CAMILLA HYLDGAARD JØRGENSEN
Hej. Jeg hedder Camilla og går i 3.b. Jeg har studieretningen bioscience og dermed Biologi A 
og Kemi B. Det er derfor bl.a. de fag jeg er klar til at give en hjælpende hånd i. Derudover er 
jeg ret vild med fagene dansk og psykologi, men jeg er frisk på at hjælpe til i alle fag. 
Ud over at gå i skole og lave lektier, går jeg i min fritid til gymnastik, arbejder eller bruger tid 
sammen med mine venner. Jeg ser frem til at se dig nede i studieværkstedet.

MARCUS HØGSBRO OTTOSEN
Jeg hedder Marcus og går i 3.a. Det er de naturvidenskabelige fag, især matematik, fysik 
og kemi, der fylder mest i mit skema her på VGT. Men jeg vil også rigtig gerne hjælpe med 
spansk, AP og de obligatoriske c-fag. Jeg elsker at rejse og har efterhånden været en del ste-
der, så hvis du ikke ved hvad sommerferien næste år skal bringe, så har jeg masser af anbe-
falinger klar! Jeg glæder mig til at se dig nede i studieværkstedet!!! 

Torsdag

SOFIE THY BEINING
Hej! Jeg hedder Sofie T og går i 3.a på Science så jeg kan især godt lide de naturvidenska-
belige fag som Matematik og Fysik men er også klar på at hjælpe til med mere humanistiske 
fag som Engelsk, Historie og Fransk eller nogle af de obligatoriske C-fag som Mediefag og 
Filosofi. Mellem skole, lektier og arbejde kan jeg godt lide at hygge mig med en god bog eller 
lidt Netflix.


