DEN ASSISTERENDE
UDDANNELSESLINJE
Den assisterende Uddannelseslinje er beregnet til unge ordblinde (1630 år), der er i tvivl om de skal gå på den ene eller anden uddannelse
og har interesse i at høre hvordan andre ordblinde klarer sig på
uddannelsen. Det kunne være noget om, hvor nemt det er at få fat på
indscannede tekster, undervisningsmetoder og hjælpemidler. Hvor
stor lektiebyrden er, samt andre ting hvor det kun er ordblinde, der
kender svaret.
Hvis du selv kunne tænke dig, at blive en del af Den assisterende
Uddannelseslinje, har du muligheden.
Læs mere om hvad du skal gøre på dette link: https://goo.gl/
forms/4H6OZV0MsVjnzdYZ2
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Signe Emilie Pejstrup Hororé
Født i 1997
Læser Højere teknisk eksamen (HTX).
Jeg bruger stort set aldrig hjælpemidler til at læse og
skrive.

Kan kontaktes via:
Facebook helst i en privat besked
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Julie Riisby
Født i 1992
Læser Veterinære medicin/dyrlæge (bachelor) på
Københavns Universitet.
Har læst på landbrugsskole (erhvervsuddannelser) og
STX.Jeg bruger hjælpemidler til at skrive
skolerelaterede ting.

Kan kontaktes via:
Facebook helst i en privat besked
Mail:
angel.julie.92@gmail.com
Tlf.:
31 12 67 59
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Rasmus Madsen
Født i 1992.
Læser Natur- og kulturformidling
(Professionsbachelor) på University College
Nordjylland.
Har læst Den humanistisk-teknologiske
bacheloruddannelse på Roskilde Universitet (ikke
færdiggjort), og Den treårige HF for ordblinde i Nørre
Nissum.
Jeg bruger altid hjælpemidler til at læse og skrive.

Kan kontaktes via:
Facebook helst i en privat besked
Mail:
rasmusiberhip@gmail.com
Tlf.:
kan fås via henvendelse på Facebook eller
mail
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Jens Andersen
Født i 1988.
Læser Maskinmester (professionsbachelor) på
Maskinmester skolen København (DTU).
Har læst HF ½ års kursus, elektriker
(erhvervsuddannelse).
Jeg bruger/brugte hjælpemidler på alle uddannelser og
til at for læst mine lære børe op samt ekstra tid til
eksamenerne.

Kan kontaktes via:
Facebook helst i en privat besked
Mail:
min220988@gmail.com
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Kristina Elrum
Født i 1993.
Kultur, Kommunikation og Globalisering (kandidat)
på Aalborg Universitet.
Har læst Sociologi (bachelor) på Aalborg Universitet,
tage HF på Kongsholm Gymnasium og HF i
Albertslund, et år på Silkeborg efterskole og fra 20052009 ordblindeinstituttet.
Jeg bruger elektroniske hjælpemidler, dog benytter jeg
kun ordbog i dag.

Kan kontaktes via:
Mail:
Tlf.:

Kelrum12@student.aau.dk /
Kriiszelrum@gmail.com
25 56 31 11
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Katia Nielsen
Født i 1987.
Blev i marts færdig med antropologi (kandidat) fra
Københavns Universitet.
Har læst antropologi (bachelor) på Københavns
Universitet og sproglig gymnasium.
Erfaring med studieservice fra Nota, da det har været
mit studiearbejde.
Jeg bruger som regel hjælpemidler og har også
erfaring med studiestøttetimer.

Kan kontaktes via:
Mail:
Tlf.:

katiaknielsen@gmail.com
60 19 69 03
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Trille
Født i 1991.
Pædagog uddannelsen (Bachelor) på University
College Lillebælt (UCL).
Har læst HF på Odense Katedralen skole.
Jeg bruger hjælpemidler stort set aldrig.

Kan kontaktes via:
Mail:
Tlf.:

Trilles91@gmail.com
28 40 17 72
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