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Trondheim,  15.juni 2018 
Kjære student!  
 

INFORMASJON OM NASJONAL LEDERUTDANNING FOR STYRERE I 
BARNEHAGER – STYRERUTDANNINGEN I MIDT-NORGE  
Oppstart for «Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – Styrerutdanningen i Midt-
Norge» nærmer seg, og her kommer noe mer informasjon. Studiet starter mandag 
10.september kl. 0900 ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) – Se oppslag ved 
ankomst!  
 
Deltakelse  
Ved styrerutdanningen møtes ulike ressurser i form av forelesere, prosessveiledere, 
studenter og pensum.  Studenter i styrerutdanningen lærer erfaringsmessig mye av 
hverandre. Mye læring forgår gjennom samarbeid om oppgaver, gjennom diskusjoner i 
klassen, i prosessgruppene og andre grupper og i uformelle sammenhenger. Dere skal 
samarbeide om å skrive fagnotat, og dere blir delt inn i faste grupper med ca seks deltakere i 
hver gruppe og dermed svært sårbare for fravær. Den enkeltes tilstedeværelse og bidrag blir 
avgjørende for at opplegget og resultatet skal bli bra. Terskelen for fravær bør derfor være 
høy, samtidig som vi skjønner at fravær kan være uunngåelig i enkelte situasjoner. Det er fint 
om du gir beskjed om ditt fravær til fagleder på e-post (smo@dmmh.no) i forkant av 
samlinga eller sender en sms. 
 
Skriftlig informasjon om deg selv  
Til første samling ber vi om at dere også skriver en kort informasjon om dere selv med bilde 
på. (Bruk vedlagte ark). Denne skriftlige informasjonen legges inn på Its learning når dere har 
fått tilgang på Its learning.  
 
Refleksjonsbok  
Vi ønsker at dere til første samling anskaffer en refleksjonsbok (en skrivebok/notatbok dere 
synes er vakker og/eller flott/spesiell). Poenget med «Refleksjonsboka» er at dere skal skrive 
ned tanker, idéer og refleksjoner i tilknytning til studiet gjennom forelesninger, samtaler og 
drøftinger, ved lesing av litteratur, i løpet av arbeidsdagen etc. I «Refleksjonsboka» kan dere 
notere tanker, idéer og aha-opplevelser som ellers lett kan bli borte. I løpet av samlinger vil 
dere også bli utfordret til å skrive i «Refleksjonsboka», så det er viktig at denne spesielle 
boka alltid er med. Dere kan også bli oppfordret til å samtale med medstudenter om noe av 
det dere har skrevet i «Refleksjonsboka».  
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Oversiktsplan for studieåret 2018-2019  
Hver samling vil ha et hovedtema.  
Samling 1: Barnehagens samfunnsmandat - ledelse av barns læring og utvikling 
Samling 2: Styring, faglighet og administrasjon i barnehagen 
Samling 3: Samarbeid og organisasjonsbygging 
Samling 4: Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning/coaching av personalet 
Samling 5: Utvikling og endring i barnehagen - Barnehagen i et komparativt perspektiv 
Samling 6: Utvikling og endring i barnehagen 
 

ANNEN PRAKTISK INFORMASJON 
Kompendium og annen litteratur  
Litteratur i pensumlisten som er merket med stjerne, vil inngå i kompendium som legges på 
Its Learning. Dette må tas ut av den enkelte student om dere ønsker papirversjon. All annen 
faglitteratur er den enkelte ansvarlig for skaffe selv. Det er bokhandel på DMMH dere kan 
benytte.  
 
Beliggenhet, transport, parkering  
For dere som ikke er kjent i Trondheim, ligger DMMH ca. 3 km nordøst for Trondheim 
sentrum på eiendommen Dalen ved Innherredsveien. Den er godt synlig fra Innherredsveien 
(E6) som går fra Midtbyen ut mot Leangen og Strindheim. De fleste bussene som betjener 
østsiden av byen går forbi skolen og bruker ca. 10 minutter fra sentrum. Det tar ca. 2 
minutter å gå fra bussholdeplassen. Fra Værnes flystasjon tar det ca. 20 minutter med 
flybuss og en kan gå av på Dalen Hageby som er nærmeste holdeplass. Det er ikke 
parkeringsplasser på høgskolen for studenter.  
 
Middag på oppstartsdagen  
Vi er glade for å invitere til middag kl. 1830 den 10. september på restaurant To Tårn som 
ligger i besøksbygget ved Nidarosdomen. Dersom noen ikke kan bli med, er det viktig å 
melde fra om dette innen 1.september til Sissel Mørreaunet: smo@dmmh.no Da unngår vi 
å betale for de som ikke kan delta.  
 
Lunsj  
Studenter ved styrerutdanningen får tilbud om enkel lunsj på alle samlinger. Dersom noen 
har problemer med enkelte typer mat (f. eks. på grunn av allergi), så vennligst gi beskjed om 
det på forhånd til Sissel smo@dmmh.no 
Vi forsøker å ta hensyn til ulike allergier i den grad vi får det til. Dersom det blir 
problematisk, er det mulig å få kjøpe mat i kantina ved DMMH.  
 
Vi ønsker alle en riktig god sommer og velkommen til studiestart 10. september!  
 
Med vennlig hilsen  
 
Sissel Mørreaunet  
Sign.  
Emneansvarlig for styrerutdanningen 
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