
LÆRERUDDANNELSEN

Introprogram til nye studerende 
ved læreruddannelsen 2021

Sommerstart 2021 ucsyd.dk



Velkommen til 
læreruddannelsen i 
Esbjerg

Husk tilmelding til 
introtur den 
29.09.2021 - 
01.10.2021
Tilmelding følger...
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Program
Mandag 30. august

Kl. 08.30 - 09.00:
Fællesområde foran Auditorium 2.
Velkomst og frugt, croissant, kaffe, te
og vand.

Kl. 09.00 - 10.00:
Auditorium 2. Præsentation af ledelse,
studievejledning, praktik, international koordinator, tutorer m.fl. 
Oplæg ved nyuddannet lærer.

Kl. 10.00 - 10.15: Pause

Kl. 10.15 -  12.00:
Undervisningslokaler. Præsentation af
studiementorer, oplæg og
introduktion ved tutorer, lege, tips
og tricks...

Kl. 12.00 - 12.30: Pause

Kl. 12.30 - 14.00:
Mødested Auditorium 2. Find rundt på
UC.

Opsamling ved Auditorium 2 og tak   for i dag



Livstræet
Hans Holm|Erik Lindebjerg

Der er så meget, der kan trykke
gøre dagen trist og grå
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå

Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Der er så meget uden varme
uden ånd og uden liv
folk bliver fattige or arme
tænker kun på tidsfordriv.

Lad os lege...

Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys
folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys?

Lad os lege...

Der er så hård en kamp om magten
alle kæmper for sig selv
Er der ingen der har sagt dem
at de slår sig selv ihjel?

Lad os lege...

Der er så mange, der er slaver
af sit job og af sin tid.
Hvorfor bruges vores gaver
uden tanke, uden vid?

Lad os lege...

Livstræet
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Tirsdag
Den 31. august

Kl. 08.30 - 09.10:
Undervisningslokaler, fotografering til studiekort

Kl. 09.15 - 10.00
IT-oplæg

Kl. 10.00 - 12.15:
Velkomst ved studiechef Hans Tauman

Lærerstuderendes Landskreds

Center For Undervisningsmidler

'Studieliv' ved Nicki

Studiebyen Esbjerg

UC Fit

Lounge 81 - Din fredagscafé

Kl.12.20 - 14.00:
Lounge 81. Aktiviteter og fællesafslutning



Kontaktpersoner på
læreruddannelsen UC SYD, Esbjerg

Studiechef Hans Tauman, lokale 7228
tlf. 72663041, mail htau@ucsyd.dk

Studiekoordinator/praktikleder
Robert Eskildsen Jepsen, lokale 7230
tlf. 72663058, mail rjep@ucsyd.dk

Praktikkoordinator Torben Antonsen,
lokale 7227, tlf. 72663030  mail
toan@ucsyd.dk

Studievejleder Birgitte Lund & Søren
Bøjgaard Andersen, lokale 7227
sel@ucsyd.dk

Studieadministration - Al henvendelse
til det studieadministrative personale
sker på tlf. 7266 5016 eller på mail
laerkomm@ucsyd.dk eller

Computer - det forventes, at I som
studerende medbringer bærbar
computer til undervisningen. På
læreruddannelsen anvender vi it's
learning som intrasystem og didaktisk
it platform.

Kompetencemålsprøver afvikles i
programmet Wiseflow.

Praktikken afvikles i it platformen
praktikportalen

Boliger i Esbjerg:
Studieboligesbjerg.dk

Ligeledes kan det anbefales at I
orienterer jer på
studiebyenesbjerg.dk for at få et
overblik over de tilbud som byen
byder på.

Specialpædagogisk støtte - kontakt:
Birgitte Lund mail blun@ucsyd.dk

Orientering fra
uddannelsen





Vel mødt til introforløbet!

Vi glæder os til at se dig...

GIV LYD...

Ønsker du ikke at starte på
læreruddannelsen i Esbjerg som
forventet, vil vi gerne høre fra dig
hurtigst muligt , så en anden kan
tilbydes din plads.

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd.dk




