
 

Kommunikasjon og språklæring i barnehagen 
 
Velkommen som student på videreutdanningsenheten Kommunikasjon og språklæring i 

barnehagen ved DMMH, studieåret 2016-2017.  

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Vi har seks samlinger, hver på 2-3 dager.  
 
1. samling: uke 37 (13. og 14. september 2016)  
2. samling: uke 43 (25., 26. og 27. oktober 2016)  

3. samling: uke 47 (22., 23. og 24. november 2016)  

4. samling: uke 7 (14., 15. og 16. februar 2017)  

5. samling: uke 13 (28., 29. og 30. mars 2017) 
6. samling: uke 20 (18. og 19. mai 2017) 
 
Studiet skal bidra til at du får økt din kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og 
språklæring i barnehagen. Et sentralt spørsmål i studiet omhandler hvordan du som ansatt 
kan støtte og legge til rette for alle barns språkutvikling i barnehagen.   
 
Samlingene foregår på DMMH. Vi legger opp til varierte arbeidsformer som undervisning, 
gruppearbeid, selvstudium og IKT-basert veiledning og veiledning i faste grupper. Studiet har 
obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig 
eksamen.  
 
Lærerteamet består av Cecilie Fodstad, Marit Semundseth og Sonja Kibsgaard. I tillegg til 
undervisning, vil du få veiledning i en fast studiegruppe med fast veileder. Både hvem du skal 
være i studiegruppe med og hvem som blir din gruppes veileder, kommer vil tilbake til ved 
oppstart.  
 
Studiet har oppstart tirsdag 13. september kl. 0900-1600. Du vil da få møte faglærerne dine. 
Se oppslag på høgskolen for informasjon om rom. 
 
Litt om innholdet i den første samlingen: 

- Presentasjon av studiet - arbeidskrav, litteratur, faglærere, studenter  

- Undervisning – Kommunikasjon og språklæring i barnehagen – barnehagens 
språkmiljø   

- Etablering av studiegrupper  

- Kort opplæring i It’s Learning som læringsplattform (for de som trenger det)  
DMMH spanderer lunsj på oppstartsdagen.  
 
Fagplan og litteraturliste for studiet finner du på DMMH sine nettsider. Vi gleder oss til å 
møte deg! Vel møtt til studiestart tirsdag, 13. september!  
 
Vennlig hilsen Cecilie, Marit og Sonja 


