
 

 

Velkomstbrev – Spesialpedagogikk med vekt på tidlig 
barndom 1 og 2, 2021 
 
 
Kjære student 
 
Velkommen som student til videreutdanning i spesialpedagogikk ved DMMH.  
 
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 starter opp mandag 23. august, kl. 09:00 på 
Rosendal teater, Innherredsveien 73. 
 
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 starter opp torsdag 26. august, kl. 09:00 på campus 
DMMH, rom vil bli publisert i timeplanen nærmere studiestart: 
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/ 
 
Oppdatert informasjon om studiestart vil komme på læringsplattformen Itslearning som du får 
tilgang til etter å ha betalt studieavgiften og semesterregistrert deg. På nettsiden «Ny student» 
finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart: 
https://dmmh.no/for-studenter/ny-student/dette-ma-du-huske 
 
Ved åpningen vil du treffe studieprogramleder, emneansvarlig og lærerteamet for masterstudiet i 
spesialpedagogikk.  
Spesialpedagogikk er et profesjonsstudium og det vektlegges aktiv tilstedeværelse og varierte 
undervisningsformer. Studiet er samlingsbasert, de dagene det ikke er organisert fellesundervisning, 
forventes det selvstudium og arbeid med arbeidskrav i gruppe og individuelt. 
 
Se viktig informasjon om forberedelse til første samlingsdag:  
https://dmmh.no/media/test/forberedelse-til-forste-samlingsdag-msp.pdf 
 
Undervisningen dette studieåret vil være preget av tiltak for å hindre smitterisiko, dette gjør at 
undervisningen i uke 45 blir digital. Studentene må ha egen PC med video kamera og hodetelefoner 
for å kunne følge undervisning på nett og samarbeide i studiegruppene. Ved bruk av bærbar PC i 
undervisningen gjør vi deg oppmerksom på at det kan være begrenset mulighet for ladning.  
 
 
 
 
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1, Høsten 2021 (felles med MSSPF4000): 

Uke 34, mandag, tirsdag (Rosendal teater), onsdag (campus) 

Uke 37, mandag og tirsdag, (campus) 

Uke 40 , mandag, tirsdag og onsdag (campus) 

Uke 45, digital samling, mandag og tirsdag 
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Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2, Høsten 2021 (felles med MSKSR4021): 

Uke 34, torsdag (campus) og fredag (Rosendal teater) 

Uke 37, onsdag, torsdag og fredag, (campus) 

Uke 39, digital samling onsdag  

Uke 40, torsdag og fredag (campus) 

Uke 45, digital samling, onsdag, torsdag og fredag 

  
 
Lenke til studieplan og pensum finner du her:  
https://studier.dmmh.no/nb/studieplaner/2021/Spesialpedagogikk%20med%20vekt%20p%C3%A5%
20tidlig%20barndom 
 
 
 
På vegne av lærerteamet ønsker jeg deg velkommen som videreutdanningsstudent ved DMMH. 
 
 

Else Johansen Lyngseth 
Studieprogramleder 
E-post: ejl@dmmh.no 
 
Kari Nordhus Strømsøe 
Emneansvarlig MSSPF4000 
E-post: kns@dmmh.no 
 
Marit Pettersen 
Emneansvarlig MSKSR4021 
E-post: mpe@dmmh.no 
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