
 

Studiestart for Professionsbachelorer i Skat 2022 

Campus Haderslev  

Tirsdag den 23. august 2022 fra kl. 09.00 – 14.00 i lokale H-B31 

Velkommen til Professionsbachelorer i Skat årgang 2022! 

Vi starter med en croissant og en kop kaffe/the. Studieleder Margrethe Cæsar 
Bjerg, dine undervisere, din studievejleder og dine studiestartstutorer byder dig 
velkommen og fortæller dig om dit nye studie.   

10.30 – 12.00 Campusrundtur arrangeret af dine studiestartstutorer 

12.00 – 12.30 FROKOST (betalt af UC-SYD) 

12.30 – 14.00 Introduktion til relevante platforme i dit nye studieliv (husk 
computer) 

Onsdag den 24. august 2022 fra kl. 09.00 – 14.00 i lokale H-B31 

I starter dagen med, at jeres underviser vil introducere jer for jeres Fag 1, som I 
kommer til at have på jeres 1. semester af jeres nye uddannelse.  

10.30 – 12.00 Oplæg og information fra FTFa og DTS 

12.00 – 12.30 FROKOST (FTFa og DTS giver) 

12.30 – 14.00 Vi runder dagen af med, at jeres underviser introducerer jer til  
Fag 2, som I også kommer til at have på jeres 1. semester. 

Torsdag den 25. august 2022 fra kl. 09.00 – 14.00 i lokale H-B31 

I starter dagen sammen med jeres studievejleder, der screener for ordblindhed.  

09.45 – 10.30 Vi får besøg af jeres medstuderende Signe, der har været i praktik 
på sit 6. semester af Skatteuddannelsen. Hun fortæller om sit praktikforløb. 

10.30 – 11.45 Vi får besøg af Emilia, der er dimittend fra Skatteuddannelsen i 
2021. Hun fortæller om sit arbejde ved Gældsstyrelsen i Middelfart.  

12-12.30 FROKOST (medbring selv madpakke eller køb i kantinen) 

12.30 – 14.00 Vi runder dagen af sammen og laver noget hyggeligt og socialt.  

Fredag den 26. august 2022 fra kl. 09.00 – 14.00 med mulighed for at 
blive hængende 

I starter dagen med fælles morgenmad, hvorefter I går sammen ned til 
Dambåden. 

10.00 – 12.00 Dambådstur sammen med administrationsbachelorerne  

12.00 – 14.00 Afslutning med pizza og sodavand og evaluering af studiestarten 
       

      

 


