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Velkommen til oss!

Student på DMMH fra A til Å

7 Hilsen fra H.K.H. Dronningen
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Caeca Regina er DMMHs linjeforen-
ing. Og vi jobber for et sosialt fell-
eskap på tvers av klasser og kull for 
studentene her på skolen.

Dette gjør vi gjennom ulike ar-
rangementer som pizzakvelder, film-
kvelder, fester, turer etc. for våre med-
lemmer. Nettopp det å bli kjent med 
hverandre er kjernen i det vi jobber 
med.

Navnet våres Caeca Regina er fra lat-
in og betyr blind dronning. Dette har 
vi valgt som navn i bakgrunn av at sko-
len sine lokaler var tidligere brukt som 
blindeskole.

Vi holder til i studentkroa som er til-
gjengelig fra Glassgården. Her er alle 
velkommen! Her har vi sittegrupper 

med store sofaer, storskjerm, musikk 
anlegg, barløsning, langbord og mer. 
Detter er studentene sin sosiale samle-
plass på DMMH.

Til neste år ønsker vi å jobbe for at 
dere som nye studenter skal bli en del 
av Caeca Regina familien og vårt 
fellesskap. Her får du møte studenter 
som har gått gjennom akkurat det dere 
går gjennom ved skolestart, og de vil 
gjerne dele sine erfaringer og visdom-
sord med dere.

Vi vil ønske alle nye studenter ved Dron-
ning Mauds Minne Høgskole velkom-
men til oss, og håper å se dere blant 
våre medlemmer etter fadderuken og 
skolestart.

Velkommen til 
Caeca Regina!

Dette er Olav, 
maskoten vår!
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Akademika - Bytt penger mot bøker

Beerpong - Vi er mestere

Caeca Regina - Linjeforeningen vår

Didaktikk - Det skal du lære mye om

Eksamen - Start tidlig

Frøset Gård - Hit blir det turer

Glassgården - Skolens hjerte

Helligdager - Din beste venn

It’s learning - Mer brukt enn Facebook

Jula - Gull verdt

Mat - Finner du i SiT-kantina

Nova Kinosenter - Plassen for å se på film

Lavterskel - Et begrep du vil høre mye

Kahoot og Kaffi - To gleder i undervisningen

Obligatorisk - 80% tilstedeværelse

Ping Pong - I kjelleren i det nye bygget
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Quak - Ha en fin fadderuke

Rumpevask - En del av praksis

Studentkroa - Vårt sosiale samlingspunkt

Twister - Vi ruller rundt på kroa

Ukulele - Du blir en mester

Vafler - Serverer vi på kroa

www.DMMH.no - Skolens nettside

X-russefest - Ta med russebuksa

Yr.no - Stemmer aldri her i byen

Zalo - Fikser det mamma har gjort hele livet

Øl - Nytes av studenten

Æ - Trøndersk for “jeg”

Å Åge Aleksandersen - Nachspiel
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Gratulerer så mye med plass på verdens 
beste og artigste studie. Dere går nå inn 
i et studie som vil by på mange utfor-
dringer og mye morro. Vi har mange 
fag som er utrolig morsomme. Du skal 
blant annet lære deg å spille ukulele, 
GLED DEG!  Her får du og møte mange 
fantastiske medstudenter og lærere. 
Og du har muligheten til å være med i  
Caeca Regina familien, et sosialt felless-
kap på tvers av klasser og kull her på 
skolen.

Jeg er nettopp ferdig med mitt første år 
og ser frem til et nytt fantastisk år med 
dere.  Jeg kom på skolen med helt blanke  
ark, og kjente ikke en person utenom 
hun ene i kollektivet mitt som tilfeldigvis 
skulle gå på DMMH. Gjennom linje-
foreningen har jeg fått vennskap og et 

felleskap med mange ulike mennesker  
her på skolen som jeg setter stor pris 
på, og angrer ikke et sekund på de 
utallige timene med arbeid jeg har lagt 
ned i linjeforeningen for at dere skal ha 
muligheten til å være med på morroa  
som hører til en linjeforening. Linje-
foreningen er en kjemperessurs for dere 
som nye studenter, ta den i bruk!

Å være medlem i Caeca Regina 
linjeforening gir deg mange fordeler: 
Du får blant annet være med på våre 
arrangementer som virkelig er festlige. 
Du får møte veteranene på skolen som 
vil støtte dere gjennom året. Og du får 
tilbud om å være med på tur til blant 
annet Åre og Frøset.

Noe jeg håper dere tar i bruk er vår  
studentkro. Her sitter vi dag inn og dag 

ut med oppgaver, fotball eller ski på 
storskjerm, sover mellom timene, eller 
bare slapper av. Her er sofaer, lang-
bord, bardisk, høgtalerannlegg og mer. 
Og ikke minst mulighet til å få seg en 
kaffi eller vaffel. Det er en unik samlings- 
plass for oss som studenter for slappe av 
i mellom slagene.

Igjen må jeg gratulere dere med plass 
på skolen, og i Norges beste studieby. 
Her får  dere tre fine år sammen med 
oss og jeg gleder meg veldig til å møte 
og bli kjent med dere i august. Jeg tar 
gjerne en hyggelig prat i gangen om 
dere stopper for å si hei!

Mats Bakkevoll Uri
Dronning/Leder
Caeca Regina linjeforening ved DMMH

Kjære nye fremtidige 
barnehagelærere!
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Gleder meg til 
å møte dere!

matsburi@gmail.com

/mburi
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Tips og triks

ATB
Skaff deg busskort

STUDENTAVGIFT
Må betales for å få stipend

TRENINGSROM
Finner du i kjelleren

DAHLS
Trondheims stolte øl

KOLLOKVIEGRUPPE 
Det er gull verdt å 

samarbeide

MIKRO & VANNKOKER
Finner du på kroa vår



10

PENSUMBØKER
Kjøp brukt via Facebook

ALLVERSJAKKA
Det kan være fire årstider 

på én dag

SAMFUNDET
Studentenes hus. Her finnes 

det noe for alle!

ULL
... er gull i praksis

MATTILBUD
En app du vil sette pris på

CAECA REGINA
Bli medlem i

linjeforeningen
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Ditt nye hjem de tre 
neste årene!

Vi sees i august!
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