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Velkommen 

 

Pædagoguddannelsen i Kolding byder dig 
velkommen til studiet 
Tillykke med optagelsen og velkommen til! Vi er glade for, at du har valgt at starte på pædagoguddannelsen på UC SYD, 
Campus Kolding 

Første studiedag 
Vi glæder os til at møde dig onsdag den 1. februar 2023 kl. 9.15 i lokale K-3.26, Universitetsparken 2 
 
Du vil blive modtaget af tutorerne ved indgangen, og de vil sammen med underviserne guide jer igennem dagen.  
 
Men vi vil gerne se dig allerede i januar til studieintroarrangementet for alle nye pædagogstuderende onsdag den 
18. januar 2023 fra kl.15:30 – 17:00. Se mere om studieintroarrangementet på den særskilte invitation 
 
Parkering 
Idet der er begrænset parkering ved Campus, opfordrer vi til at komme i god tid, og at man ser på andre parkeringsmu-
ligheder på de to links herunder; 
Parkeringspladser+ (kolding.dk)   
Kolding Parkering - Find parkering i centrum af Kolding 
 
Studiekort 
For at vi kan udfærdige et studiekort til dig, skal du selv uploade et vellignende billede. Du skal være opmærksom på, at 
der kan gå op til to hverdage efter du har uploaded dit billede inden du kan afhente et studiekort. Læs mere omkring 
dette på studiestartssiden under ”05 Det praktiske”.  
 
Mødepligt 
Der er mødepligt til al undervisning på Grundfagligheden – det første studieår. Du skal regne med, at du skal bruge 40 
timer om ugen på dit studie – undervisning, læsning, studiegruppearbejde, opgaveskrivning mv. 
 
SPS – Specialpædagogisk støtte 
Specialpædagogisk støtte er støtte til studerende, som har nogle særlige udfordringer, det kan f.eks. være fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse, der gør det vanskeligt at studere på lige vilkår. Læs mere på www.spsu.dk  
Støtten søges ved henvendelse til studievejleder Bodil Fjordside Pagh, bfpa@ucsyd.dk.  
Du kan også tage en snak med Bodil til studieintroarrangementet om dine muligheder for at få studiestøtte.   
 
 
 

https://www.kolding.dk/borger/trafik-veje-og-parker/trafik-og-mobilitet/parkering/parkeringspladser
https://parkering.kolding.dk/dk
http://www.spsu.dk/
mailto:bfpa@ucsyd.dk
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IT adgang 
Du vil ca. 14 dage inden studiestart modtage brugernavn og password, pr. sms, til vores læringsplatform Itslearning. 
Modtager du ikke denne sms, har vi ikke dit mobilnummer registreret, og vi beder dig kontakte Studieservice på paeda-
gog@ucsyd.dk eller telefon 7266 3874, så vi kan rette dine data og sende dig brugernavn og password.  
 
Har du problemer med log in, efter du har modtaget brugernavn og password, så kontakt vores IT-afdeling via service-
portalen https://ucsyd.topdesk.net/ eller telefon 7266 2400. 
 
Computer og Internetforbindelse 
Det er nødvendigt, at du anskaffer dig/har en studiecomputer, samt en god internetforbindelse, inden du starter på stu-
diet.  
Alle kompetenceområder benytter læringsplatformen Itslearning til gruppearbejde, vejledning fra undervisere, aflevering 
af blanketter m.v.  
Alle skriftlige opgaver skal afleveres digitalt, og skemavisning foregår online. 
Mærke og model er knap så vigtigt, men skal du ud at have en ny til studiestart, kan du overveje følgende: 

• max 2-3 år gammel pc eller Mac  
• en model med god batterikapacitet  
• en model med nok harddiskplads 
• en model der er opdateret i forhold til styresystemer, antivirus og har en god generel IT-sikkerhed 
• en model der er rimelig handy i forhold til transport m.m.  

 
Som studerende på UC SYD får du adgang til Office 365, der bl.a. rummer Microsoft Word og Powerpoint samt adgang 
til en personlig lagerplads i Onedrive. 

Litteratur 
I modtager en litteraturliste ved studieintroarrangementet den 18. januar 2023. Er du forhindret i at deltage den dag, får 
du litteraturlisten tilsendt umiddelbart efter.  
 
UC SYD har intet bogsalg, og vi formidler ikke kontakter vedr. bogindkøb. 
 
Materialeudgifter 
At tage en pædagoguddannelse handler ikke kun om at læse og forstå fagtekster. Det handler også om at tilegne sig 
praktiske færdigheder indenfor en lang række områder, og derfor skal du løbende påregne udgifter til materialer, ekskur-
sioner m.m. Vi vil også anbefale dig at tage hul på uddannelsen med et fyldt pennalhus, da du vil kunne komme langt i 
dit daglige formidlingsarbejde på studiet ved hjælp af farver, tuscher, lim og saks. 
 
 
Studiemail 
Du vil få din egen studiemail, der består af dit tildelte ID-nummer efter fulgt af @ucsyd.dk. Efter du er startet, kommunike-
rer vi kun via denne studiemail, som du dagligt skal tjekke. Ved vigtige personlige beskeder sender vi til din e-Boks. 
 
 
Tobaksforbud 
På UC SYD er der tobaksforbud. Dette gælder rygning af tobaksprodukter, herunder E-cigaretter, samt brug af tyggeto-
bak og snus. Tobaksforbuddet gælder på alle UC SYDs campusser samt øvrige matrikler og tilhørende udeområder. 

Spørgsmål  
Har du spørgsmål vedr. din studiestart, er du meget velkommen til at kontakte Studieservice på tlf. 7266 3874 eller 
paedagog@ucsyd.dk. Studieservice’ åbningstider for telefonisk henvendelse er dagligt fra kl. 8.00 – 15.30 og fredag fra 
8.00 – 14.00. 
 
Skulle du have fortrudt dit studievalg, eller bliver du forhindret i at møde op den første studiedag, er det meget 
vigtigt, at vi får besked hurtigst muligt. Skriv til paedagog@ucsyd.dk eller ring 7266 3874 
 

mailto:paedagog@ucsyd.dk
mailto:paedagog@ucsyd.dk
https://ucsyd.topdesk.net/
mailto:nummer@ucsyd.dk
mailto:paedagog@ucsyd.dk
mailto:paedagog@ucsyd.dk
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Vi glæder os til at se dig. 
 
Venlig hilsen 
 
Lars Wahlun Pedersen  
Studieleder 
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