
 

Velkommen som student på videreutdanning Barnehagens læringsmiljø og 

pedagogisk ledelse på DMMH studieåret 2016 – 2017. 

Vi gleder oss til å møte dere og jobbe sammen med dere om å skape kunnskap om 

barnehagens læringsmiljø og prosessen med å lede et faglig utviklingsarbeid i egen 

barnehage. Studiet går over seks samlinger, i ukene 37, 43, 47, 7, 13 og 21. 

Oppstartsdag er tirsdag 13.september kl 09 – 16. Vi inviterer også barnehagens styrer til å 

delta denne dagen, og ber deg formidle denne invitasjonen til din styrer. Jeg ber dere også gi 

meg beskjed om styrer deltar på mail kni@dmmh.no   

Hovedfokus for undervisning første samling er ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid; 

oppstart, roller og forankring.  Utover dette har første samling følgende innhold: 

 Åpning og presentasjon av studiet, arbeidskrav og litteratur 

 Sentrale føringer i barnehagesektoren 

 Etablering av undervisningsgrupper 

 Å være student igjen – læring og kunnskaping 

 Opplæring i itslearning som læringsplattform (for de som trenger det) 

For videre info før studiestart viser jeg til studieplan og pensumliste for studiet, som dere 

finner på Dmmhs nettsider.  

Gjennom hele studieløpet kreves det at studenten skal lede et utviklingsarbeid på egen 

arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. Selvstudium, 

skriveprosesser og refleksjoner vil være egnete arbeidsformer gjennom hele studiet. Det 

organiseres faste undervisningsgrupper som møtes regelmessig. 

Studiet krever obligatorisk tilstedeværelse i samlingene og det legges vekt på studentaktive 

læringsformer. Samlingene på DMMH vil ha varierte læringsformer, som forelesning, faglig 

dialog både i gruppe og plenum, veiledning, samt ulike narrative arbeidsmåter.  

Mellom samlingene vil studiet inneholde noe IKT-støttet undervisning/ veiledning. Studiet 

benytter itslearning som læringsplattform. 

Lærerteamet består av Kari Kvistad, Marianne Pehrson og Kjersti Nissen. I tillegg har vi 

knyttet til ulike faglærere dere vil møte i løpet av studiet. 

Første dagen byr vi på kaffe og te, og serverer lunsj. Utover det kan mat og drikke kjøpes i 

kantina, eller ta med det du har behov for.  

Har du spørsmål kan jeg kontaktes på mail eller tlf: 73 80 52 73 

Vennlig hilsen 

Kjersti Nissen, emneansvarlig 
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