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H.C Ørsted Gymnasie (HTX) 2012 - 2015.
Linjefag: Kommunikation/IT.

Valgfag: Design, Elektronik/Programmering, og Biologi.

Uddannelser

Erhvervsakademiet Lillebælt 2015 - 2017
Uddannelse: Multimediedesign og Kommunikation.

Grad: Erhvervsakademisk.

University College Lillebælt 2017 - 2021
Uddannelse: Skolelærer

Fag: Engelsk (Udskoling), med Fysik/Kemi og Biologi som mine kommende valgte fag. 

H.C Ørsted Gymnasium (HTX) 2012 - 2015
Mine linjefag var Kommunikation/IT A og Engelsk A, med Design 

C, Elektronik/Programmering A, og Biologi B som valgfag. Jeg 

har derudover været brobygger underviser, elevrådsmedlem og 

frivillig til åben hus. Jeg havde ganske enkelt svært ved at holde 

mig fra skolen.

University College Lillebælt (UCL) 2017 - 2021
Mine fag på læreruddannelsen er Engelsk, Fysik/Kemi, og med 

et ønske om Biologi som mit fag på 3 årgang. Derudover har jeg 

haft specialiseringsmodul i Teknologiforståelse

Praktik
YFU (Multimediedesigner)
Under min uddannelse på Er-

hvervsakademiet, var jeg i 3 

måneders praktik hos Youth 

For Understanding (YFU). Her 

stod jeg for design af grafisk 

udtryk, kodning af hjemme-

siden, samt kreering af un-

dervisningsmateriale til en 

workshop, som de tilbyder gr-

undskoler i hele landet.

Munkebjergskolen
I forbindelse med lærerud-

dannelsen, har jeg været i 

praktik på Munkebjergskolen 

i Odense. Jeg underviste i fa-

gene Engelsk og Matematik i to 

5.klasser. Perioden fik mig til at 

indse, at lærerfaget ikke blot er 

enormt spændende og vigtigt, 

men også enormt givende.

Lidt om mig selv
Jeg ser mig selv som en kreativ, 

nysgerrig, og lærenem person 

med et højt humør, som altid 

er klar på at suge ny viden og 

færdigheder til mig, samt al-

tid at lære fra mig på kreative, 

såvel som traditionelle måder. 

En forkærlighed for videnskab, 

samt vigtigheden i sprog og 

kommunikation har fået mig til 

at stræbe efter profession som 

lærer.

I min fritid har jeg altid gang 

i elektronikprojekter og jeg 

elsker at læse om de nyes-

te opdagelser i fysikkens, as-

tronomiens, og de øvrige dele 

af videnskabens verden - mit 

første ord var sågar “måne”.
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Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) 2015 - 2017
Jeg har en Erhvervsakademisk (AP) titel i Multimediedesign. 

Gennem uddannelsen har jeg studeret design, kommunikation, 

interaktion samt programmering.
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