Velkommen

Pædagoguddannelsen, Esbjerg byder dig
velkommen til studiet
Tillykke med studiepladsen på pædagoguddannelsen!
Vi kan med stor glæde byde dig velkommen til UC SYD, Esbjerg, hvor du starter den 1. september 2021
Vi glæder os til at modtage dig.
Din første dag på studiet:
Kl. 8.15 – 8.30: Modtagelse og indskrivning foran Rundetårn ved hovedindgangen
Kl. 8.30 – 9.00: Nye studerende bydes velkommen af studieleder Anne Birgitte Hermansen i Rundetårn.
• Velkomsttale
• Underviserne og tutorerne præsenterer sig
Kl. 9.00 – 9.30: Rundvisning på campus ved tutorer
Kl. 9.30 -11.30: Velkomst på holdene:
21S1 – Patrizia Madsen og Kirsten Maria Skovhøj
21S2 – Anne Yung Krægpøth Gude og Helge Anders Leonhardt
21S3 – Malene Drewsen Julius og Rune Thrane Karlsson
21S4 – Cäcilia Maria Wüst Vestergaard og Gundi Schrötter Johannsen
Kl. 11.30 Frokost på Torvet i bygning 7 – Pædagoguddannelsen er vært med en frokost/vand.
Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme undervisning over middag, og det er derfor vigtigt at du
tjekker dit skema.
Corona
Vi overholder alle gældende regler omkring Corona, og der kan ske ændringer helt frem til studiestart. Følg med på
https://www.ucsyd.dk/corona
Parkering
Vær OBS på, at der især omkring studiestarten vil være øget pres på parkeringsforholdene.
Vi opfordrer derfor til samkørsel.
Tobaksforbud
Der er tobaksforbud hos UC SYD. Forbuddet gælder rygning af tobaksprodukter, herunder E-cigaretter, samt brug af
tyggetobak og snus på UC SYDs campusser samt øvrige matrikler og tilhørende udeområder.

Foto og studiekort
For at vi kan lave et studiekort til dig, skal vi have et vellignende portrætfoto, som du selv skal uploade – senest 2 dage
før studiestart. Læs mere på studiestartssiden under ”Det praktiske” (afsnit 05).
Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til 2 hverdage, efter du har uploadet dit foto, til du har dit studiekort.
IT-adgang
Du modtager pr. SMS brugernavn og password til vores IT-system Itslearning ca. 10-14 dage inden studiestarten.
Modtager du ikke denne SMS, har vi ikke dit mobilnummer registreret, og dit brugernavn og password kan derfor være
blevet sendt til din mail. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke, så husk at tjekke i spam eller uønsket post.
Hvis du hverken har modtaget SMS eller mail med brugernavn og password, beder vi dig kontakte Studieservice på
paedagog@ucsyd.dk eller telefon 7266 3874, 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 via serviceportalen https://ucsyd.topdesk.net/ eller telefon 7266 2400.
Computer og internetforbindelse
Det er nødvendigt, at du anskaffer dig/har en studiecomputer samt en god internetforbindelse, inden du starter på studiet. Alle kompetenceområder benytter e-læringsprogrammet Itslearning via internettet til gruppearbejde, vejledning fra
undervisere, aflevering af blanketter m.v.
Alle skriftlige opgaver skal afleveres digitalt, og skemavisning foregår online.
Du skal dagligt tjekke din studiemail. Ved vigtige personlige beskeder sender vi til din e-boks
Mærke og model er knap så vigtigt, men skal du ud og have en ny til studiestart, kan du overveje følgende:
•
max 2-3 år gammel pc eller Mac
•
mikrofon og kamera
•
en model med god batterikapacitet
•
en model med nok harddiskplads
•
en model der er opdateret i forhold til styresystemer, antivirus og har en god generel IT-sikkerhed
•
en model der er rimelig handy i forhold til transport m.m.
Som studerende på UC SYD får du adgang til Office 365, der b.la. rummer Microsoft Word og PowerPoint samt adgang
til en personlig lagerplads i OneDrive.
Studiemail
Du vil få din egen studiemail, der består af dit tildelte ID nummer efterfulgt af @ucsyd.dk.
Efter du er startet, kommunikerer vi kun via denne studiemail, som du dagligt skal tjekke. Ved vigtige personlige beskeder sender vi til din e-Boks.
Mødepligt
Der er mødepligt til al undervisning på Grundfagligheden – det første studieår. Du skal regne med, at du skal bruge 40
timer om ugen på dit studie – undervisning, læsning, studiegruppearbejde, opgaveskrivning mv.
Litteraturliste, GK1 – årgang 21S
Følgende litteratur skal anskaffes til GK1:
1. 0-14. Pædagogisk Tidsskrift (2015). Tema 4/2015. Børns krop, følelser og seksualitet. Århus. Dansk Pædagogisk Forum. Bestilles på 86187888 eller på bogbutik@pædagogiskforum.dk)
2. Brøndsted, Lone Bæk & Canger, Tekla (2016): KØN Pædagogiske perspektiver. Samfundslitteratur. (Bogen skal bruges fra uge 15).
3. Larsen, M. E. & Matthiesen, J. (2018). Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Forfatterne og Samfundslitteratur.
4. Jensen, N. E., Jæger, H. & Bollerup-Jensen, T. (red.) (2020). Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag.

Dette er litteraturlisten på nuværende tidspunkt, men der vil kunne forekomme suppleringer.
Spørgsmål vedr. litteraturlisten skal rettes til underviser Anne Yung Krægpøth Gude på mail aykg@ucsyd.dk.
UC SYD har intet bogsalg, og vi formidler ikke kontakter vedr. bogindkøb.
SPS/Studievejledning
Hvis du tidligere har haft brug for specialpædagogisk støtte (SPS) f.eks. ved ordblindhed eller særlige behov, eller er i
tvivl om du vil få brug for det på studiet, så kontakt gerne studievejleder Mette Sand på mail msan@ucsyd.dk allerede
nu. Hun vil hjælpe dig med at søge SPS støtte.
Udenlandsk statsborger og studerende fra Sydslesvig
Er du udenlandsk statsborger / studerende fra Sydslesvig, har vi samlet en række særlige informationer på Studiestartssiden under Skema, SU og alt det praktiske – Udenlandsk statsborger og studerende fra Sydslesvig.
Studieintroarrangement d. 18. august 2021 kl. 15.30-17.00
Se særskilt invitation.
Spørgsmål
Henvendelse vedr. studiestart skal ske til Studieservice på tlf. 7266 3874, paedagog@ucsyd.dk eller til studievejleder
Mette Sand: 7266 3147, msan@ucsyd.dk.
Studieservice’ åbningstider for telefonisk henvendelse er dagligt fra kl. 8.00 – 15.30 og fredag fra 8.00 – 14.00.
Har du fortrudt
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.
Hvis du har spørgsmål omkring SU, skal du kontakte Team Optagelse & SU på vores hjemmeside via dette link.
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.

Med venlig hilsen
Anne Birgitte Hermansen
Studieleder
Pædagoguddannelsen Esbjerg

