
 

Deres kongelig Høyhet, Statsråd, Statsforvalter, Ordfører, Politimester, alle våre gjester, 

studenter og ansatte – Velkommen til åpning av jubileumsuka ved Dronning Mauds Minne 

høyskole! 

I dag er det 75 år og 24 dager siden åpningen av Barnevernsinstituttet i Trondheim, nå 

Dronning Mauds Minne høyskole. 

Det synes vi er en perfekt dag å feire på, faktisk så har vi feiret høyskolens 75 års jubileum 

gjennom hele året! For selvsagt skal vi feire at vi har utdannet barnehagelærere for byen, 

regionen og for landet i 75 år!  

Siden de første 20 studentene begynte i 1947 har barnehagens rolle og betydning for 

samfunnet endret seg betraktelig og det samme har utdanninga og høyskolen. Ansatte har 

gjennom alle år bidratt vesentlig til utviklingen av utdanninga, barnehagepedagogikken og 

barnehagen som institusjon -  Det er vi stolte av.  

Og enda mer stolt er vi av jobben de tusenvis av barnehagelærere utdannet ved høyskolen 

har gjort for barns hverdag, trivsel og utvikling, for familiene og for samfunnet. 

Til Barns Beste er høyskolens visjon og vårt motto, og vårt viktigste bidrag er også i dag å 

utdanne kompetente og omsorgsfulle barnehagelærere til hele landet. 

Det er dere, som snart skal ut i barnehagene, som vil bidra til barns trivsel, lek og læring -  

det er dere som vil gjøre en forskjell for det enkelte barn og barnegruppa, og det er dere 

som i størst grad vil forme morgendagens barnehager!  – Og om vi ikke visste det fra før, så 

har de siste årene med pandemi understreket for alle og enhver hvor viktig barnehagen er 

for verdiskapingen i samfunnet. Vær stolt av utdanninga di og profesjonen du skal ut i. 

Statsråden la nylig frem 2 målrettede samfunnsoppdrag i langtidsplanen for forskning, hvor 

det ene handler om å redusere utenforskap i utdanning, arbeids og samfunnsliv. Da svarer 

vi med at det viktigste grepet vil være å satse på de yngste barna, det første trinnet i 

utdanningsløpet; barnehagen. Vi skal gjøre vårt ved å utdanne høyt kvalifiserte 

barnehagelærere i minst 75 år til! 

Det er med stor ære og glede jeg ønsker dere alle velkommen! Og med det gir jeg ordet til 

vår kjære ordfører, Rita Ottervik.  

Takk. 


