
Kjære Student!
 
Velkommen til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning! 

DMMH 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 deg i august og bli godt kjent med deg. Vi ønsker at du skal få en utdanning som du kan være 
stolt av og som gjør deg kompetent og klar til å gjøre en god jobb som barnehagelærer.

Variasjon er nøkkelordet i studiehverdagen hos oss. Vi arbeider både teoretisk og praktisk, individuelt og gruppevis, 
selvstendig og veiledet, inne og ute. Det er viktig at du har gode klær til å være ute i all slags vær. 

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 digital immatrikulering mandag 17. august - som er en felles oppstartsseremoni for alle våre nye studenter.  
Deretter følger et oppstartsprogram med både faglige og sosiale innslag. 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!

På vår hjemmeside dmmh.no/for-studenter finner du nyttig informasjon om studiestart, timeplan, fadderaktiviteter og 
hva du ellers som ny student bør vite.

Lykke til med barnehagelærerstudiet! 

Med vennlig hilsen 

Eva Stai Brønstad
Prorektor for barnehagelærerutdanning ved DMMH

mailto:dmmh.no/for-studenter?subject=


Program for oppstartsukene Program for oppstartsukene 20202020

Mandag 17. aug. Tirsdag 18. aug. Onsdag 19. aug.

Torsdag 20. aug. Fredag 21. aug Lørdag 22. aug.

Søndag 23. aug.

Kl. 10.00:
Immatrikulering 
(streamet)

Kl. 12.00 på Gårdsplassen:
Registrering. Studentene 
på barnehagelærer-
utdanning, hovedmodell 
heltid.

Kl. 13.30 på Gårdsplassen:
Registrering. Studentene  
i klasse 1MF*, 1KF*, 
1NF*

 

Kl. 10.00-11.00:
Skikkethet i barnehagelærer- 
utdanningen. Streamet forelesning 
ved praksisansvarlig Inger Bakken 
og prorektor Eva Stai Brønstad.

Kl. 13.00-14.00:
Studentombudet, Marit Elizabeth 
Sand Solvik, har en streamet hil-
sen til de nye studentene. 

Fadderopplegg

Kl. 10.00
Gruppeprosesser og studiegruppens plass i 
utdanningen. Streamet forelesning ved høg-
skolelektor Marianne Pehrson. 

Kl. 12.00:
Streamet innslag ved Sit om betydningen av 
grupper, etterfulgt av aktiviteter med fokus på 
teambuilding - oppgaveløsning i grupper via 
Zoom.

Fadderopplegg

Fadderopplegg

Fadderopplegg

Infodag i gymsalen med bolleservering. 
Klassene får tildelt følgende tider og rom.
Klasse Gymsal Foto: 

Rom 611
Bibliotek
Rom 1427

1A kl. 14.15 kl. 12.15
kl. 11.001B kl. 13.15 kl. 14.15

1C kl. 9.00 -
kl.10.001D kl. 8.15 -

1MF kl. 10.00 kl. 8.15
kl. 12.15 1NF1 kl. 11.00 -

1NF2 kl. 15.15 -
kl. 13.15 1KF kl. 12.15 kl. 10.00

Fadderopplegg

Møte med klassestyrer. Bli kjent med klassen 
og DMMH. Fotografering for noen klasser.
Klasse Bli kjent Foto: 

Rom 611
1A kl. 9.00-11.45: Rom 1109 -
1B kl. 9.00-11.45: Rom 1426 -
1C kl. 9.00-11.45: Rom 231 kl. 12.15
1D kl. 9.00-11.45: Rom 702 kl. 14.15
1NF1 kl. 12.15-15.00: Rom 231 kl. 08.15
1NF2 kl. 12.15-15.00: Rom 702 kl. 10.00
1MF kl. 12.15-15.00: Rom 1426 -
1KF kl. 12.15-15.00: Rom 1109 -

Etablering av fadder- og studiegrupper
Grillfest i parken i regi av DMMH og fadderstyret

Uke 34

* 1NF: Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
   1MF: Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
   1KF: Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk: 



Program for oppstartsukene Program for oppstartsukene 20202020

Mandag 24. aug. Tirsdag 25. aug. Onsdag 26. aug.

Torsdag 27. aug Fredag 28. aug.

Kl. 9.00-11.45:
Klasse 1A og 1B (rom: 1427):
Barn og barndom. Forelesning ved 
dosent Sonja Kibsgaard.  

Kl. 9.00-11.45:
Klasse 1C (rom 231) og 1D (rom 
702): Babies - filmvisning med på-
følgende gruppearbeid. 

Kl. 12.15:
Klasse 1C og 1D (rom: 1427): Barn 
og barndom. Forelesning ved  
dosent Sonja Kibsgaard. 

Kl. 12.15:
Klasse 1A (Rom 702) og 1B (rom 
231): Babies - filmvisning med på-
følgende gruppearbeid. 

Fadderopplegg

Kl. 9.00-11.00: 
Hva er en barnehage? Om barne- 
hagens rammer og lovverk.
Streamet forelesning med høg- 
skolelektor Ranveig Lorentzen 
med påfølgende gruppearbeid via 
Zoom. 

Kl. 12.15:
Klasse 1KF og 1MF: Barn og barn-
dom. Forelesning ved dosent Sonja 
Kibsgaard (rom 1427)

Kl. 13.15: 
Klasse 1NF1 (rom 702) og 1NF2 
(rom 231): Babies - filmvisning 
med påfølgende gruppearbeid. 

Fadderopplegg

Kl. 10.00-13.00:
Akademisk skriving og lesing. 
Streamet forelesning med første- 
amanuensis Christine B. Østbø 
Munch og førstelektor Marit  
Semundseth. Med påfølgende 
skriveseminar i klassene via 
Zoom.

Kl. 14.30-15.15: 
Mat på studentbudsjett. Streamet 
innslag fra SiT.

 
Fadderopplegg

Kl. 9.00-11.45:
Klasse 1NF1 og 1NF2: Barn og barndom. Forelesning ved dosent Sonja Kibsgaard.
(rom 1427)

Kl. 9.00 – 11.45:
Klasse 1KF (rom 231) og klasse 1MF (rom 702): Babies - Filmvisning med påfølgende 
gruppearbeid. 

Kl. 13.15: 
Meg selv som student? Streamet forelesning ved stipendiat Sine B. Hanssen.

Fadderopplegg

Piknik med baguetter.

Streamet Standup-show med 
Lars Berrum.

Informasjon om tid og sted 
kommer på Itslearning.

Fadderopplegg

Uke 35



Hei!

Vi i Fadderstyret 2020 ønsker deg hjertelig velkommen til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærer-
utdanning. 

På grunn av korona-tiltakene vil det dessverre ikke bli arrangert fester i fadderuken i år, men vi håper at de arrange-
mentene som gjennomføres byr på godt sosialt samspill, fantastisk stemning og gode relasjonsbyggende muligheter! Vi i 
Fadderstyret er tilgjengelig på Facebook, Instagram og Snapchat under navnet FadderukaDMMH. 

Tema på de ulike arrangementene er ikke obligatorisk, du kan selv velge om du ønsker å delta eller ikke. Vi håper så mange 
som mulig deltar. De fleste arrangementene blir holdt på DMMH campus. Møtested og tid blir publisert på våre sosiale 
medier. 

Ved eventuelle spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på sosiale medier eller via vår mail: 
fadderstyretdmmh@gmail.com

Vi gleder oss til å se deg!

Hilsen fra 

Fadderstyret DMMH 2020
ved Tina Skogheim, leder

Plan for fadderukene 2020
Uke 34

Dato Tirsdag 18. aug. Onsdag 19. aug. Torsdag 20. aug.  Fredag 21. aug. Lørdag 22. aug. Søndag 23. aug.
Tid Kl. 15.00 Kl. 17.00 Kl. 14.30 Kl. 17.00
Sted DMMH DMMH DMMH DMMH
Arrang-
ement

Grilling Spillkveld ute i 
DMMH parken

Amazing Race – 
DMMH

Leker i DMMH 
parken

Aktiviteter med 
faddergruppe

Aktiviteter med 
faddergruppe

Tema Dress to impress, 
but not in a suit 
and not in a dress

Klær som kan bli 
våte

Hattefest og brille- 
fin

Flower power  Glits and glam

Uke 35
Dato Mandag 24. aug Tirsdag 25. aug. Onsdag 26. aug. Torsdag 27. aug. Fredag 28. aug.

Tid Kl. 16.00  Kl. 17.00
Sted Nidarosdomen DMMH
Arrange-
ment

Aktiviteter med 
faddergruppe

Amazing race - 
Trondheim sentrum

Camp DMMH -
Aktiviteter på campus

Middag og kosekveld 
med faddergruppen 

Avslutningsfest med 
faddergruppe

Tema Blåmandag
gosseklær

Rask Pink because it’s Wed-
nesday

Chilleklær Final countdown

* Eventuelle endringer kan forekomme. Sjekk arrangementene på vår Facebookside for mer informasjon.

mailto:fadderstyretdmmh%40gmail.com?subject=


Studenter på Barnehagelærer-
utdanning med vekt på natur 
og friluftsliv (BLUNF): 

Husk å ha med godt med uteklær for 
mye uteundervisning. 

I tillegg må dere ha med dere ligge- 
underlag, sovepose, (ev. hengekøye) 
og utstyr for bespisning ute.

Studentene på Barnehage- 

lærerutdanning med vekt 

på musikk, drama, kunst og 

håndverk (BLUKF): 

Dere må ha ukulele til første  

akkompagnements-økt. 

Dere trenger også ”stemmer” som 

kan festes på halsen på ukulelen.

Greit å vite

Informasjon:

Her finner du nyttig informasjon 

om studiestart, timeplan, fadder-

aktiviteter og hva du ellers bør vite 

som ny student:

dmmh.no/for-studenter

Itslearning:

På Itslearning finner du også nyttig informasjon:

dmmh.itslearning.com/

Fadderuka

Du finner detaljert informasjon 

om Fadderuka på Facebook:

facebook.com/fadderukadmmh/

Smittevern
Det er viktig for oss at studentene kan føle seg trygge på at smittevern er gjennomført på best mulig måte. 

Les mer om dette her:dmmh.no/hva-skjer/koronaviruset -oppdaterte-rad-og-retningslinjer

http://dmmh.no/for-studenter
https://dmmh.itslearning.com/
http://facebook.com/fadderukadmmh/
https://dmmh.no/hva-skjer/koronaviruset-oppdaterte-rad-og-retningslinjer
https://dmmh.no/hva-skjer/koronaviruset-oppdaterte-rad-og-retningslinjer


Kart over Campus Dalen

Sone Sør

Sone Barnehagen

Sone Olavsgården

Sone Hovedbygg

Sone Nord

Sone Parken

Sone Garasjen

Sone Ballsletta

DMMH Astrid Vatnes husDMMH Astrid Vatnes hus

DMMH LåvenDMMH Låven
AkademikaAkademika

Sirkus shoppingSirkus shopping ggTrondheim sentrumTrondheim sentrumff BussholdeplassBussholdeplass ii

Sone Gårdsplassen


