
 

 

December 2019 

 

Velkommen 

 

 

Pædagoguddannelsen, Esbjerg byder dig 
velkommen til studiet 

 

Pædagoguddannelsen, Esbjerg byder dig velkommen til studiet.  

Vi glæder os til at modtage dig mandag d. 3. februar 2020. 

 

Din første dag på studiet: 

Kl. 08.15 – 08.30: Modtagelse og indskrivning foran Rundetårn ved hovedindgangen  

Kl. 08.30 – 09.00: Nye studerende bydes velkommen af studieleder Anne Birgitte Hermansen i Rundetårn 

   • Velkomsttale  

   • Underviserne og tutorerne præsenterer sig  

Kl. 09.00 – 09.30: Rundvisning på campus ved tutorer  

Kl. 09.30 – 11.30: Velkomst på holdene og præsentation af studietovholdere: 

   20V1, 20V2, 20V3, 20V4 

Kl. 11.30 – 12.00: Frokost på Torvet i bygning 7 – Pædagoguddannelsen er vært med en frokost/vand 

Kl. 12.00 – 15.00: Du skal forvente, at der er studieaktiviteter i dette tidsrum 

 

Parkering 

Vær OBS på at der især omkring studiestarten vil være øget pres på parkeringsforholdene.  

Vi opfordrer derfor til samkørsel.  

 

Litteraturliste, GK1 – årgang 20V 

I bedes anskaffe jer:  

1. Tanggaard, Lene og Mellon, Karsten (red.) (2018). Den gode studiegruppe. Dafolo A/S og forfatterne. 1. ud-

gave, 1. oplag 2018 

2. Larsen, Marianne Eskebæk og Matthiesen, Jakob (2018). Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Forfatterne 

og Samfundslitteratur. 1. udgave, 2. oplag 2018. 

3. Jørgensen, Hanne Hede (2018). Anerkendende læsning – Læseteknik for pædagogstuderende. Akademisk 

Forlag, København 2018 

4. Gravesen, David Thore (red.) (2015). Pædagogik – introduktion til pædagogers grundfaglighed. Systime profes-

sion. 1. udgave, 3. oplag 2015 

5. Jensen, Iben (2018). Grundbog i kulturforståelse. Samfundslitteratur. 3. udgave, 2018 (Den er orange) 

 

Dette er litteraturlisten på nuværende tidspunkt, men der vil kunne forekomme suppleringer. 
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IT-adgang 

Du modtager pr. sms eller mail brugernavn og password til vores IT-system Itslearning ca. 10 dage inden studiestarten. 

Modtager du ikke denne mail eller sms, har vi ikke dit mobil nr. eller mail registreret, og vi beder dig kontakte Studieser-

vice, så vi kan rette dine data og sende dig brugernavn og password. 

 

Virker dit login ikke skal du henvende dig til UC-service: Telefon: 7266 2400, E-mail: ucservice@ucsyd.dk  

 

Der er mulighed for en gratis Office pakke ved din studiestart 

 

Studieintroarrangement d. 8. januar kl. 15.30 

Se særskilt invitation. 

 

Henvendelse vedr. studiestart skal ske til Studieservice, Pædagoguddannelsen på tlf. 7266 3874, paedagog@ucsyd.dk 

eller til studievejleder Mette Sand: 7266 3147, msan@ucsyd.dk. 

 

Vi glæder os meget til at se dig, og håber at vi kan være med til at gøre de næste 3,5 år til en udbytterig tid for dig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Birgitte Hermansen 

Studieleder 

Pædagoguddannelsen Esbjerg 
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