
 

 

          DMMH juni 2016 

 

Velkommen som student på Personalarbeid, ledelse og 

kvalitetsutvikling (plk) ved DMMH, studieåret 2016-17 
 

Studiet Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling kan inngå enten som en del av Master i 

pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk (NTNU og DMMH) eller inngå i Master i 

barnehageledelse ved DMMH.  

 

Oppstart av studiet går over to dager på rom 1615  
 

Torsdag 18.august kl.09.00-15.00 Denne dagen vil dere bli ønsket velkommen og få 

informasjon om studiet, pensum, studieopplegg og praktiske forhold rundt bl.a. bruken av 

den elektroniske læringsplattformen It’s Learning, fotografering til studentkort osv. Vi vil også 

dele inn i studiegrupper. Ansvarlige: Merete Moe og Vibeke Glaser. 

Kl.12.15-15.00 Forelesning av Vibeke Glaser om tema Barn, familie, barnehage i dagens 
samfunn.  

 

 

Fredag 19.august kl. 09.00-15.00:  

09.00-13.00 Forelesning med Monica Seland:  

Barns trivsel og mulighet for medvirkning. NPM og en barnehage i endring  

13.15-15.00 Skriving av fagtekster Merete Moe og Vibeke Glaser 

Grunnleggende prinsipper rundt fagtekster og akademisk skriving. Dette er relevant 

for eksamen og de obligatoriske arbeidskravene som skal gjennomføres i løpet av 

studiet 

 

Emnet Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen er et deltidsstudium over to 

semestre, og det er samlingsbasert, dvs. hele undervisningsdager spredt utover semesteret. 

Datoer for samlingene ligger på DMMH’s hjemmeside. NB! Det kan forekomme mindre 

endringer av datoer frem til studiestart!   

 

Detaljert undervisningsplan for hvert semester deles ut ved oppstart av semesteret, og gjøres 

tilgjengelig via It’s Learning. Det kan bli mindre justeringer av denne i løpet av året, men kun 

hva gjelder tema, ikke datoer.  
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Vi vektlegger en dialogisk forelesningsform med stor studentaktivitet i dette studiet. 

Studentene deles også inn i grupper som kan arbeide med fordypning og diskusjon av 

pensumlitteraturen. 

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål om studiet, vi er tilgjengelig på telefon eller mail fra uke 32. 

Ellers oppfordrer vi dere til å bruke DMMH’s hjemmesider der det ligger Studieplan og 

pensumliste.  

 

 

På vegne av faglærerteamet ønsker vi deg velkommen til DMMH!                                           

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

Merete Moe      Vibeke Glaser  

Førsteamanuensis i pedagogikk   Førsteamanuensis i pedagogikk 

Klassestyrer/emneansvarlig for PLK6000  Klassestyrer/emneansvarlig for PLK61000 

Telefon: 73 80 52 49     Telefon: 73 568366 

mmo@dmmh.no     vgl@dmmh.no 
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