
 

 

1 / 1 

 

 
”Kickoff” møde for Den digitale læreruddannelse  

Studiestart august 2022  
 Den fireårige professionsbacheloruddannelse 

Foreløbigt program 
 
Torsdag d. 25. august 2022 kl. 19.00 – ca. 21.00 – “Kickoff” 
 
Velkommen til “kickoff” på Den digitale læreruddannelse. Inden “kickoff” skal du have  
gennemgået 
 

1. introduktionsprogrammet til læringsplatformen itslearning  
2. programmet om arbejdsformen på Den digitale læreruddannelse.  
3. OneNote er delt med lahp@ucsyd.dk der giver feedback på APA-opgaven 

 
Du får fremsendt et Zoom-link dagen før mødet.  
 
Vi starter præcis klokken 19.00. Når du logger på, bedes du slukke for dit kamera og mikrofon. 
Du har mulighed at stille spørgsmål i chat-feltet i Zoom. ”Kickoff” mødet foregår kun online.  

Du vil blive budt velkommen af studievejleder Lars Holbæk og studiekoordinator Svend Brandt. 
 
Aftens møde vil indeholde Introduktion til den digitale læreruddannelse (DIGI) og punkterne: 

• Læreruddannelsens indhold 
• Undervisningens organisering 
• Undervisningsfag på læreruddannelsen 
• Praktik på Læreruddannelsen  
• Dit første år på DIGI – ny krævende studieform der kræver tilvænning 
• Sådan er dine moduler opbygget på DIGI 

 
Efter denne dag, kommunikerer vi kun på din nye UC SYD mail.  
 
Vigtige datoer for Den digitale studerende - bachelorstuderende 

Lilla tekst = frivillig deltagelse - Grøn tekst = Obligatorisk deltagelse 
 
29.8.2022 Praktikintro møde nr. 1  

(kl. 19.00-20.30) 
 

9.9.2022 - Deadline for ansøgning  
om merit for praktik eller til praktik  
på egen arbejdsplads. Se  
mere information på itslearning i  
rummet praktik LH 
 

30.8.2022  
6.9.2022 
13.9.2022 
20.9.2022 
 

Mentormøde med studievejleder 
(kl. 14.00 – 15.00) 
 
 

link til møderne er her 
 
Stil spørgsmål i mentor-padletten 

25.9.2022 Milepæl 1 er afsluttet i alle modu-
ler 

Del løbende din OneNote, så du 
kan bruge feedback fra undervise-
ren i kommende abstrakter 

Uge 47 Praktik, niveau 1 30 undervisningstimer 
10.12.22 Modulprøver i dansk, engelsk, ma-

tematik (fra klokken 9.00) 
 

Uge 2 – 6 Praktik, niveau 1 30 undervisningstimer 
Marts/april 2022 Valg af næste undervisningsfag Du modtager mail på din studiemail 

 

https://www.ucsyd.dk/uddannelse/studiestart-laerer
https://prezi.com/i/wu-9w3ktgxti/
mailto:lahp@ucsyd.dk
https://prezi.com/i/zeg1a9k50qub/
https://ucsyd-dk.zoom.us/j/61325994577?pwd=c0RzV1lwZEhDVHNyMG9SRzJLWmJNUT09
https://padlet.com/LarsHolbaek/54pkiggc0e3j5f40

