
Til studenter i  

Veiledning i barnehagen – mentor og veilederutdanning 15 stp. 

Jeg vil med dette ønske dere velkommen til Dronning Mauds Minne Høgskole for 

barnehagelærerutdanning og videreutdanningen Veiledning i barnehagen – mentor og 

veilederutdanning (15 stp). 

 

Studiet er samlingsbasert og går over to dager. Onsdager og torsdager i uke 40 og uke 47 i 

høst og i uke 3, uke 11 og uke 19 våren 2017 er planlagt, med forbehold om endringer. 

En stor del av studie er basert på egenstudie, og arbeidskrav må være levert og bestått før 

studenten kan fremstille seg til eksamen. I opptak til studiet står det at studenten må være i 

arbeid, fordi ett av arbeidskravene innebærer veiledning av kollega på egen arbeidsplass.  

 

Studiet sentrerer seg rundt 4 temaområder, som i følge studieplanen er 1) Teoretiske og 

praktiske perspektiver på veiledning 2) Læringssyn og roller i veiledningen 3) Veiledning og 

kompetanseutvikling i barnehagen 4) Etikk i veiledningen. Enkelte forelesninger vil være 

sammen med studiet Veiledning i barnehagelærerutdanningen (15 stp). 

 

Dere vil møte ulike undervisningsformer i studiet, men en stor del vil være knyttet til øvelser i 

små grupper for å få erfaring med veiledning og veilederrollen. Studiet krever obligatorisk 

tilstedeværelse i undervisningen for å få gå opp til eksamen. Fravær inntil 20 % kan 

godkjennes ved dokumentert gyldig grunn.  

   

Studiet starter onsdag 5. oktober 2016 kl. 0900.  

Sted for oppmøte finner dere i løpet av august på timeplanen på DMMH `s hjemmeside. 

 

Ved oppstart av studiet vil aktuelle tema bli nevnt: 

 Litt om DMMH 

 Å være student ved DMMH  

 Studieplan Veiledning i barnehagen – mentor og veilederutdanning 15 stp. 

 Pensumlitteratur 

 Presiseringsinstruks (arbeidskrav) 

 Eksamen 

 Læringsplattformen It`s learning  



 Bibliotek 

 

Timeplan 

Fra ca.1. september vil timeplanen være tilgjengelig på DMMH`s hjemmesider:  

 

Studieplan og pensumlitteratur  

Studieplan og pensumliste er tilgjengelig på DMMH`s hjemmesider 

 

 

Vi i klasseteamet ser fram til å møte dere onsdag 5. oktober 2016 kl. 0900. 

 

Dersom det er behov for mer informasjon eller annet, er jeg tilgjengelig på e-post 

rlo@dmmh.no, fra 8. august. 

 

 

Med ønske om en god sommer! 

 

 Hilsen 

Ranveig Lorentzen 

Klassestyrer/emneansvarlig 
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