Velkommen
Pædagoguddannelsen byder dig
velkommen til studiet
Tillykke med studiepladsen på pædagoguddannelsen!
Vi kan med stor glæde byde dig velkommen til UC SYD, Aabenraa, hvor du starter pr. 1. september 2021. Du kan se
frem til 3½ år med spændende og lærerige udfordringer og oplevelser.
Tid og sted
Vi vil gerne se dig første gang:
Onsdag den 1. september 2021 kl. 09.00 i Multisalen på Campusalle 20, 6200 Aabenraa
Inden du går ind i Multisalen vil vi gerne tage imod dig og tjekke dig ind i loungeområdet overfor UC Service, hvor vi står
klar fra kl. 08.30. I Multisalen vil der først være en fælles velkomst, hvorefter introduktionen fortsætter på holdene.
Corona
Vi overholder alle gældende regler omkring Corona, og der kan ske ændringer helt frem til studiestart. Følg med på
https://www.ucsyd.dk/corona
Parkering
Hvis du ankommer i bil til UC SYD, vil der nok være rift om parkeringspladserne helt tæt på campus. Vi opfordrer til at du
beregner god tid til parkering, og at du benytter parkeringspladsen ved krydset Campusalle / Dr. Margrethes Vej.

Tobaksforbud
Der er tobaksforbud hos UC SYD. Forbuddet gælder rygning af tobaksprodukter, herunder E-cigaretter, samt brug af
tyggetobak og snus på UC SYDs campusser samt øvrige matrikler og tilhørende udeområder.

Den første tid
Den første uge er en introduktionsuge, hvor vi bl.a. vil præsentere:
•
husets fysiske faciliteter
•
vores IT-systemer m.v.
•
indholdet og opbygningen af uddannelsen
•
fællesskabsskabende aktiviteter på holdet
Desuden vil du møde nogle af dine undervisere og naturligvis dine medstuderende.
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Foto og studiekort
For at vi kan lave et studiekort til dig, skal vi have et vellignende portrætfoto, som du selv skal uploade – senest 2 dage
før studiestart. Læs mere på studiestartssiden under ”Det praktiske” – ”Studiekort”

IT adgang
Du modtager pr. sms brugernavn og password til vores IT-system Itslearning 10-14 dage inden studiestarten. Modtager
du ikke denne sms, har vi ikke dit mobilnummer registreret, og vi beder dig kontakte Studieservice på paedagog@ucsyd.dk eller telefon 7266 3874, så vi kan rette dine data.
I stedet modtager du brugernavn og password på mail. Tjek dit spamfilter / uønsket post, før du kontakter os, hvis du
ikke synes, at du har modtaget noget fra os inden 10 dage før studiestart.
Du bør kunne logge på IT-systemerne dagen efter, du har modtaget log in oplysningerne.
Har du problemer med log in, efter du har modtaget brugernavn og password, så kontakt vores it-afdeling via serviceportalen https://ucsyd.topdesk.net/ eller telefon 7266 2400.

Computer og Internetforbindelse
Det er nødvendigt, at du anskaffer dig/har en studiecomputer og internetforbindelse, inden du starter på studiet.
Alle kompetenceområder benytter e-læringsprogrammet Itslearning via internettet 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 og have en ny til studiestart, kan du overveje følgende:
•
max 2-3 år gammel pc eller Mac
•
mikrofon og kamera
•
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 b.la. rummer Microsoft Word og Powerpoint samt adgang
til en personlig lagerplads i Onedrive.

Itslearning
Forud for den 1. september skal du gennemgå et introduktionskursus på Itslearning. Du skal gå ind på ucsyd.itslearning.com og logge på med det brugernavn og adgangskode, som du får tilsendt fra UCSYD. Du finder link til introduktionskursus på startsiden under Opdateringer.

Studiemail
Du vil få din egen studiemail, der består af dit tildelte ID nummer efter fulgt af @ucsyd.dk. Efter du er startet, kommunikerer vi kun via denne studiemail, som du dagligt skal tjekke. Ved vigtige personlige beskeder sender vi til din e-boks.

Skema
Dit skema får du adgang til online, når du har modtaget dit brugernavn og password, men vi kan allerede nu fortælle, at
undervisningen fortrinsvis foregår i tidsrummet 8.15 – 15.35.
Vi har ”rullende skema” sådan at tiderne skifter fra uge til uge. Der kan forekomme ændringer i skemaet, så hold øje med
det. Der vil ikke være skemalagt undervisning i uge 42.
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.
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Holdlister
Der udsendes ikke holdlister før studiestart.

Litteratur til kompetenceområde 1
Grundbøger/bøger I selv skal anskaffe jer inden studiestart:
Bylander, H.I. & Krogh, T.K. (2013). Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv – hos børn, unge og voksne med og
uden sproglige vanskeligheder.
Dafolo (ISBN: 9788772818504)
Hansen, N. F. (Red.) (2017). Æstetikken tilbage i pædagogikken – På opdagelsesrejse mod ukendte mål.
Dafolo (ISBN: 978-87-7160-534-1)
Nielsen, S.B., Hansen, G.R. & Pedersen, A.E. (2020). Køn, seksualitet og mangfoldighed (2.udg.).
Samfundslitteratur (ISBN: 9788759334751) (Vigtigt, at det er 2. udgaven, I anskaffer jer)
Rønsholdt, J. et al (2013). Relationspsykologi i praksis.
Dafolo (ISBN: 9788772819471)
Sehested, C. (2009). Pædagogens grundbog om børnelitteratur.
Høst og Søn (ISBN: 9788763811040)
Der kan forekomme tilføjelser til bogindkøb undervejs i semestret. Spørgsmål vedr. litteraturlisten skal rettes til underviser Rikke Finderup på mail rfin@ucsyd.dk
UC SYD har intet bogsalg, og vi formidler ikke kontakter vedr. bogindkøb.
SPS/Studievejledning
Hvis du tidligere har haft brug for specialpædagogisk støtte (SPS) f.eks. ved ordblindhed eller særlige behov, eller er i
tvivl om du vil få brug for det på studiet, så kontakt gerne studievejleder Mette Solkær på mail mspe@ucsyd.dk allerede
nu. Hun vil hjælpe dig med at søge SPS støtte.
Udenlandsk statsborger og studerende fra Sydslesvig
Er du udenlandsk statsborger / studerende fra Sydslesvig, har vi samlet en række særlige informationer på Studiestartssiden under Skema, SU og alt det praktiske – Udenlandsk statsborger og studerende fra Sydslesvig
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.
Har du fortrudt
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
Vi glæder os meget til at se dig, og håber at vi kan være med til at gøre de næste 3½ år til en udbytterig tid for dig.
Venlig hilsen
Trine Etzerodt
Studieleder
tetz@ucsyd.dk
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