
 

 

Velkommen 
Det er en glæde at meddele dig, at du er optaget på den helt digitale 

læreruddannelse i Haderslev, UD SYD med studiestart den 30. januar 

2020. 

 

På link https://www.ucsyd.dk/studiestart-laerer  finder du yderligere information om 

Studievejledningen, program for introduktion til Itslearning, Velkommen til Studiebyen Haderslev, m.m. 

Du modtager ca. 14 dage før studiestart en sms med password samt brugernavn fra UC SYD. Har du ikke 

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 UC Service på tlf.nr. 7266 2400 eller pr. mail: ucservice@ucsyd.dk 

Dette password og brugernavn skal du sørge for at gemme, da du skal anvende det ved introduktionen til 

vores e-learning system. 

 

I de sidste dage op til introduktionsdagen er der et obligatorisk introduktionskursus til Itslearning, One 

Note m.v. Det kræver internetforbindelse at deltage i kurset og du skal ikke møde frem i Haderslev. Du 

tager kurset hjemmefra og det kan foregå om aftenen. Men kurset skal være gennemført senest den 29. 

januar 2020.  

 

Den 30. januar 2020 kl. 19.00 er der introduktionsaften for dig som har ønsket at læse studiet som helt 

digital studerende. Det foregår online via Skype for Business, så du får et link pr. mail nogle dage før, 

som du skal bruge kl. 19.00 for at komme med. Det tager et par timer. 

 

Såfremt du skal søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU) skal du vente til et par dage efter at vi har 

modtaget din bekræftelse, således at vi kan nå at registrere din studiestart. Du skal ikke søge SU førend 

du kan se ”Professionshøjskolen UC Syddanmark” under ”søg SU – vælg uddannelse”. Du kan modtage 

SU fra februar måned.  

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studieservice pr. e-mail:  

laerkomm@ucsyd.dk eller tlf.nr. 7266 5016. 
 

Venlig hilsen 

 

Jacob Buris Andersen, studieleder 

Læreruddannelsen, Haderslev 
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