
 

 

 

 

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 på Pædagoguddannelsen. Du kan se 

frem til 3½ år med spændende og lærerige udfordringer og oplevelser. 

 

Tid og sted 

Vi vil gerne se dig første gang: 

 

Mandag den 2. september 2019 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 til alle nye studerende på UC SYD, hvorefter introduktionen fortsætter 

på pædagoguddannelsen. 

 

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. 

  

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 

 

Du vil også blive fotograferet, så vi kan lave et studiekort til dig. Desuden vil du møde nogle af dine undervisere og natur-

ligvis dine medstuderende. 

 
IT-adgang 
Du modtager pr. sms brugernavn og password til vores IT-system Itslearning ca. 10 dage inden studiestarten. Modtager 
du ikke denne sms, har vi ikke dit mobil nr. registreret, og vi beder dig kontakte UC Service, 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 på mail: 
ucservice@ucsyd.dk 

 



 

 

 

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! 

 

Holdlister 

Der udsendes ikke holdlister før studiestart. 

 

Litteratur til kompetenceområde 1 
Vi beder jer skaffe følgende litteratur til anvendelse på kompetenceområde 1: 
 

• Bylander, H.I. & Krogh, T.K. (2013). Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv – hos børn, unge og voksne 

med og uden sproglige vanskeligheder. Dafolo (ISBN er 9788772818504) 

 

• Hansen, N. F. (Red.) (2017). Æstetikken tilbage i pædagogikken – På opdagelsesrejse mod ukendte mål. 

Dafolo (ISBN: 978-87-7160-534-1)  

 

• Harboe, T. & Ravn, J. (2004). Studieteknik – eller kunsten at studere (3. udg.). Nyt teknisk Forlag. ISBN13: 

9788757125221 

 

• Nielsen, S.B. & Hansen, G.R. (2016). Køn, seksualitet og mangfoldighed (E-bog). Samfundslitteratur (ISBN-13: 

9788759327715) 

 

• Rønsholdt, J. et al (2013). Relationspsykologi i praksis. Dafolo (ISBN er 9788772819471) 

 

• Sehested, C. (2009). Pædagogens grundbog om børnelitteratur. Høst og Søn (ISBN er 9788763811040) 

 

Der kan forekomme tilføjelser til bogindkøb undervejs i semestret. Spørgsmål vedr. litteraturlisten skal rettes til undervi-

ser Rikke Finderup på mail rfin@ucsyd.dk 

Rikke er tilbage fra sommerferie i uge 32 

 

SPS/Studievejledning 

Hvis du tidligere har haft behov for specialpædagogisk støtte (SPS) 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 i uge 32. Hun vil hjælpe dig med at søge 

SPS støtte. 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål vedr. din studiestart, er du meget velkommen til at kontakte pædagoguddannelsen på tlf. 7266 3874 

eller paedagog@ucsyd.dk. 

 

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 

 

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 
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