Kjære student!
Velkommen til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning! DMMH i Trondheim er den eneste høyskolen i Norge
med hovedfokus på barnehagelærerutdanning, og vi jobber hver dag «Til barns beste».
Vi gleder oss til å ta imot dere i august og bli godt kjent med dere. Vi ønsker at dere skal få en utdanning som dere kan være stolte av og
som gjør dere kompetente og klare til å gjøre en god jobb som barnehagelærere.
Variasjon er nøkkelordet i studiehverdagen hos oss. Vi arbeider både teoretisk og praktisk, inne og ute, individuelt og gruppevis, selvstendig og veiledet. Studenttilværelsen byr på det meste. Du skal fordype deg i nytt fagstoff og lære nye arbeidsmetoder, men du har
både lærere og medstudenter å støtte deg på. Vi håper du i løpet av studietiden ved DMMH lærer verdien av hardt og målrettet arbeid,
og opplever glede i samarbeid og fellesskap. Når du etter endt utdanning ved høyskolen vår skal ut i arbeidslivet, stiller du sterkt hvis du
har disse verdiene godt forankret.
Det blir immatrikulering, en felles oppstartsseremoni for våre nye studenter, mandag 17. august. Den gjennomføres digitalt.
Mandag 24. august er første dag på campus for dere som starter på deltidsutdanningen. Nedenfor ser dere programmet for den første
samlingsuken, det inneholder både faglige og sosiale innslag. I løpet av denne uken skal dere tilbringe to dager utenfor campus, en dag
på Frøset gård i vakre Bymarka i Trondheim. Der er det lagt opp til forelesninger, refleksjonsgrupper og praktiske øvelser som er sentrale
for å bli kjent og sette i gang læringsprosesser. En dag skal dere i fjæra og jobbe med landart. Dere må derfor ha med utstyr og klær som
er egnet for disse to dagene.
Deltidsutdanningen er organisert i samlingsuker. I det første studieåret er det 7 samlingsuker, og i tillegg kommer praksisukene.
Samlingsukene byr på variert undervisning fra kl. 08.15-16.00 alle dager. Det er obligatorisk å ha med pc på samlingsukene.
Det har vært en spesiell vår med mange Covid-19 tilpasninger, og når campus åpner for å ta imot studenter ved studiestart gjelder føringene fra FHI. For at alle studenter skal få mulighet til å komme noe på campus vil noe av undervisningen i høst gjennomføres digitalt.
Vi ønsker at alle skal få en så fin start som mulig og bli en del av det flotte studentmiljøet vi har her på DMMH. Velkommen skal du være!
Høgskolen har ingen parkeringsplasser for studenter. I tråd med Trondheim kommunes miljøsatsing anbefaler vi bruk av kollektivtransport til og fra campus, se www.atb.no. For de som sykler til høgskolen er det gode sykkelparkeringsplasser under tak.
Lykke til med barnehagelærerstudiet!
Med vennlig hilsen

Eva Stai Brønstad
Prorektor for barnehagelærerutdanning ved DMMH

Program for oppstartsuka 2020

Uke 35
Mandag 24. aug.
Kl. 9.00-11.45, klasse 1G2 (rom 1109):
Oppstart med klassestyrer, høgskolelektor Elisabeth W. Lehn, info om studiet
og bli kjent.
Kl. 9.00-11.45, klasse 1G1 (rom 1426):
Oppstart med klassestyrer, høgskolelektor, Hanne Bæverfjord, info om
studiet og bli kjent.
Kl. 12.15-13.45, klasse 1G2 (rom 611):
Fotografering, ID kort.
Kl. 12.15-13.00, klasse 1G1 (rom 1426):
Informasjon, Studieadministrasjonen,
Itslearning.
Kl. 13.45-15.15, klasse 1G1 (rom 611):
Fotografering, ID kort.
Kl. 14.15-15.00, klasse 1G2 (rom 1109:
Informasjon, Studieadministrasjonen,
Itslearning.
Fadderopplegg

Torsdag 27. aug.
Kl. 9.00-11.45, klasse 1G1 (Frøset):
Kroppslighet i barnehagen ved høgskolelektor Anne Holla Sivertsen.
Kl. 10.00-15.00, klasse 1G2:
Landart utendørs - møte med kunst
ved høgskolelektor Bjørg Svinsholth.
Kl. 12.15-15.00, klasse 1G1 (Frøset):
Kommunikasjon og samarbeid ved
høgskolelektor Gunn Anita Søraunet.
Fadderopplegg

Tirsdag 25. aug.
Kl. 9.00-11.45, klasse 1G1 og 1G2 (rom
1427): Barn og barndom. Forelesning
ved dosent emerita Sonja Kibsgaard.
Kl. 12.15-14.00, klasse 1G2 (rom 1109):
De yngste barna. Forelesning ved høgskolelektor Sissel M. Bjørnbet.
Kl. 12.15-14.00, klasse 1G1 (rom 1426):
De yngste barna. Forelesning ved høgskolelektor Gunn Anita Søraunet.
Kl. 14.15-16.00, klasse 1G1 og 1G2 (rom
502, gymsal): Intro Kunst og håndverk,
Landart ved høgskolelektor Bjørg Svinsholt og høgskolelektor Ingunn Solberg.
Kl. 16.30, klasse 1G1 (rom 1426) og 1G2
(rom 1109): Babies - filmvisning med
påfølgende gruppearbeid.

Onsdag 26. aug.
Kl. 9.00-11.45, klasse 1G2
(Frøset): Kroppslighet i barnehagen ved førstelektor Anne
Berg.
Kl. 10.00-15.00, klasse 1G1:
Landart utendørs - møte med
kunst ved høgskolelektor Ingunn
Solberg.
Kl. 12.15-15.00, klasse 1G2
(Frøset): Kommunikasjon og
samarbeid ved høgskolelektor
Elisabeth W. Lehn og høgskolelektor Sissel M. Bjørnbet.
Fadderopplegg

Fadderopplegg

Fredag 28. aug.
Kl. 08.15-09.45, klasse 1G2 (rom 1109): Akademisk skriving ved høgskolelektor Sissel M. Bjørnbet.
Kl. 08.15-09.45, klasse 1G1 (rom 1426): Akademisk skriving ved høgskolelektor Gunn Anita Søraunet.
Kl. 10.00-14.00, klasse1G2 (rom 1109): Lek ved høgskolelektor Elisabeth W. Lehn.
Kl. 10.00-14.00, klasse1G1 (rom 1426): Lek ved høgskolelektor Gunn Anita
Søraunet.
Kl. 14.00-16.00, klasse 1G2 (rom 1109) og 1G1 (rom 1426): Streamet stand-up
show med Lars Berrum.
Fadderopplegg
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