
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen 
 

Kære ny lærerstuderende 
Læreruddannelsen, Esbjerg byder dig velkommen til studiet. 

 
Det er mig en stor glæde at meddele dig, at du er optaget på Læreruddannelsen ved UC SYD i Esbjerg med 
studiestart i august 2021. 

Studiestart er mandag den 30. august 2021 kl. 08.30 på UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, i 
Auditorium 2. 

Du bydes velkommen til lærerstudiet og til et studieforløb, der er tilrettelagt over en 4-årig periode, hvor 
sammenspillet mellem undervisningsfagene, lærernes grundfaglighed og praktik i folkeskolen vil være de 
bærende elementer. 

Som dit første undervisningsfag skal du vælge imellem: 
 

Idræt, engelsk, dansk yngste, dansk ældste, matematik yngste eller matematik ældste. 

Senere på studiet skal du vælge endnu to undervisningsfag blandt folkeskolens fag. 

Dit første valg af undervisningsfag betyder ikke, at du senere fravælger et af de nævnte fag. 
 

Du kan f.eks. godt vælge idræt som dit første undervisningsfag og senere vælge matematik som dit tredje 
undervisningsfag. 
 

Du kan orientere dig yderligere i undervisningsfagenes indholdsområder i vores studieordning her.  

Idrætsprofilen 
 

Ønsker du at blive en del af læreruddannelsens Idrætsprofil, så skal du vælge idræt som dit første 
undervisningsfag. Læs mere om idrætsprofilen her. 

 
 

Tvivl om valg af undervisningsfag 

Er du i tvivl om dit valg af det første undervisningsfag, kan du kontakte vores studievejledere på 
sel@ucsyd.dk 

https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/Del_3_modulbeskrivelser%202017%20UCSYD.pdf
https://www.ucsyd.dk/laerer-med-idraetsprofil
mailto:sel@ucsyd.dk


  

 

Skema, litteraturliste m.m. 
Kort tid inden studiestart modtager du en sms med log-in til vores studiesystem Itslearning. Her kan du       
finde vigtige meddelelser, skema, litteraturlister m.m. Du finder informationer om Itslearning under afsnittet 
med praktiske oplysninger 

Har du ikke senest 5 hverdage før modtaget dette, beder vi dig kontakte studieadministrationen og oplyse 
os dit telefonnummer. I løbet af ganske få dage, vil du herefter modtage password og brugernavn. Får du 
ikke tilsendt det efterspurgte, beder vi dig kontakte vores UC Service via dette link: 

https://ucsyd.topdesk.net/ 
 
Har du tidligere været indskrevet på en anden uddannelse på UC SYD, skal du anvende det login og 
password du havde på det tidspunkt. 
 

Følg med i studielivet på UC SYD 

Indtil vi mødes, kan du følge med i studielivet på vores hjemmesiden her, og holde dig opdateret på vores 
sociale medier. 
 
 
Endnu engang –  

Velkommen til fire udbytterige studieår på UC SYD.  
 
Venlig hilsen 
 
Hans Tauman, studiechef 
Læreruddannelsen, Esbjerg 
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