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Velkommen 

 
Kære kommende studerende 
 
Det er en glæde at meddele dig, at du er optaget på Læreruddannelsen i Haderslev, UD SYD 
med studiestart august 2022. 
 
Vi har brug for at du vælger din undervisningsform og dit første undervisningsfag, som skal være et af 
følgende fag: dansk 1.-6. klassetrin, dansk 4.-10. klassetrin, matematik 1.-6. klassetrin, matematik 4.-
10. klassetrin eller engelsk. Du vil modtage en mail med et link, som du bedes besvare senest den 3. au-
gust 2022. 
Du kan læse mere om de forskellige uddannelsesformer under www.ucsyd.dk/lærer. 
 
Fra d. 22. august 2022 er der et obligatorisk introduktionskursus til informations- og læringsplatformen 
Itslearning. 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. Egentlig behøvede der ikke stå dato på, men du 
skal bare gennemføre det inden start på introdagene, så gå i gang, når du har tid. 
 

Inden introduktionen til vores informations- og læreringsplatform starter, modtager du en sms med pass-
word samt brugernavn fra UC SYD. Har du ikke senest 5 hverdage før modtaget dette, beder vi dig kon-
takte 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 pass-
word du havde på det tidspunkt. 

 

Den 1. september og 2. september 2022 er der introduktionsdage for dig som ønsker at læse som dags-
tuderende. Introdagene foregår på Campus Haderslev. Der er mødepligt til de dage, hvor du vil møde 
medstuderende, tutorer og medarbejdere, ligesom du vil blive kendt med de bygninger der danner ram-
men om læreruddannelsen i Haderslev. 
For dagstuderende starter undervisningen den 5. september 2022. 

 
Den 26. august 2022 er der introduktionsdag for dig som ønsker at læse studiet som delvist digital stude-
rende.  Introdagen foregår på Campus Haderslev og der er mødepligt til den dag. 

Som studerende på den delvist digitale uddannelse, har du undervisning første gang i uge 35. Undervis-
ningen vil være placeret i uge 35, 41 og 48. 
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Den 25. august 2022 er der introduktionsaften for dig som ønsker at læse som 100% digital studerende. 
Det foregår online, så du får et link pr. mail dagen før, som du skal bruge for at komme med. Hvis du læ-
ser almindelig 4-årig bacheloruddannelse så starter vi kl. 19.00. Er du enkeltfag eller meritlærer, så star-
ter vi kl. 16.00. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studieservice laerkomm@ucsyd.dk eller tlf.nr. 7266 
5016 

 

Venlig hilsen  

 
Jacob Buris Andersen, studieleder 
Læreruddannelsen, Haderslev  
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