
 

Velkommen som student på videreutdanning Pedagogisk ledelse og 

læringsmiljø i barnehagen (PLL) på DMMH studieåret 2020 – 2021. 

Vi gleder oss til å møte dere og jobbe sammen med dere om å skape kunnskap om barnehagens 

læringsmiljø og prosessen med å lede et faglig utviklingsarbeid i egen barnehage.  

Oppstartsdag er mandag 14.september kl 09 – 15. Vi ville gjerne invitert barnehagens styrer til å 

delta denne dagen, men grunnet koronasituasjonen må vi begrense antall i samme rom. Styrerne 

inviteres derfor til et eget digitalt informasjonsmøte om studiet og styreres rolle. Vi ber deg formidle 

denne invitasjonen til styrer og at hun/han sender sin e-postadresse  på mail  kni@dmmh.no . Dato 

for digitalt møte blir torsdag 17.september kl 1300 - 1400.  

Hovedfokus for undervisning første samling er ledelse i en lærende barnehage og pedagogisk 

utviklingsarbeid; oppstart, roller og forankring.  Utover dette har første samling følgende innhold: 

 Åpning og presentasjon av studiet, arbeidskrav og litteratur 

 Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag - sentrale føringer i barnehagesektoren 

 Konkurrerende diskurser om barnehagens leke- og læringsmiljø 

 Etablering av prosessveiledningsgrupper 

 Opplæring i itslearning som læringsplattform (for de som trenger det) 

For videre info før studiestart viser vi til studieplan og pensumliste for studiet, som dere finner på 

Dmmhs nettsider.  

I dette studiet møtes ulike ressurser i form av forelesere, prosessveiledere, studenter og pensum.  

Studentene i studiet PLL lærer erfaringsmessig mye av hverandre. Mye læring forgår gjennom 

diskusjoner i klassen, i prosessgruppene og andre grupper og i uformelle sammenhenger. 

Selvstudium, skriveprosesser og skriftlige refleksjoner vil også være sentrale arbeidsmåter gjennom 

hele studiet. Dere blir delt inn i faste grupper med ca seks deltakere i hver gruppe og dermed blir 

fravær svært sårbart. 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 en av de 

emneansvarlige for studiet på e-post (smo@dmmh.no) i forkant av samlinga eller sender en sms. 

Studiet benytter itslearning som læringsplattform. 

Studenten skal gjennom hele studieløpet lede et faglig utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Dette 

skal dokumenteres i eget arbeidskrav. 

Vi gir også noen innspill til hva du kan tenke på i forbindelse med ditt arbeid med ditt faglige 
utviklingsarbeid da det kan være lurt å begynne en tenkning rundt dette. Følgende dimensjoner kan 
være aktuelle i forhold til et mulig utviklingsarbeid for din barnehage: 

 

- Hvilke erfaringer har du med å lede utviklingsarbeid i barnehagen? 
- Hvilke områder kan være aktuelt som utviklingsarbeid i din barnehage? 
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Lærerteamet består av Hilde M. Amundsen, Mirjam Dahl Bergsland, Sissel Mørreaunet, Kjersti 

Nissen og Marianne Pehrson. I tillegg vil dere møte ulike faglærere i løpet av studiet, Birgitte 

Ljunggren, Svein Sando, Monica Seland og Rune Storli. 

Første dagen byr vi på kaffe og te, og serverer lunsj. Utover det kan mat og drikke kjøpes i kantina, 

eller ta med det du har behov for.  

Studiet går over seks samlinger, i ukene 38, 43, 48, 3, 10 og 18. Faste samlingsdager er mandag og 

tirsdag, pluss onsdag i uke 38, 48, 3 og 18. Grunnet koronasituasjonen har DMMH vedtatt at deler av 

studiet må foregå digitalt. Samling 2 i uke 43 blir en digital samling på zoom. Mer informasjon om 

dette gis ved første samling.   

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 

Trondheim lufthavn Værnes 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.  

 

DMMH, 17.juni 2020 

Vennlig hilsen 

Sissel Mørreaunet og Kjersti Nissen, emneansvarlige 

 

Har du spørsmål kan vi kontaktes på mail eller telefon 

smo@dmmh.no  kni@dmmh.no 

73805241/95979505  73805273/99225956 
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