
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, inne og ute, individuelt og gruppevis, 
selvstendig og veiledet. 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, og du har både lærere og med-
studenter 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.

Onsdag 18. aug. ønsker vi velkommen til immatrikulering som en felles 
oppstartsseremoni for alle våre nye studenter. Den gjennomføres digitalt.

Mandag 23. aug. er første dag på campus for deg som starter på deltidsutdanningen. 

Nedenfor ser du programmet for den første samlingsuken, det inneholder både faglige og sosiale innslag. I løpet av denne uken 
skal du 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 du i fjæra og 
jobbe med landart. Du må derfor ha med utstyr og klær som er egnet for disse to dagene.

Deltidsutdanningen er organisert i samlingsuker. Det første studieåret er det 7 samlingsuker og 4 digitale undervisningsdager, 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.

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



Program for oppstartsuka Program for oppstartsuka 20212021

Mandag 23. aug. Tirsdag 24. aug.

Onsdag 25. aug. Torsdag 26. aug.

Fredag 27. aug.

09.00-13.00
Klassevis oppstart med klassestyrer

13.15-15.00
Intro. kunst & håndverk

09.00-15.00
1G2: Undervisning i pedagogikk, fysisk aktivitet og 
helse på Frøset

09.00-14.00
1G1: Landart ute  –  møte med kunst i kunst & 
håndverk

08.30-09.15 
1G1: Info fra studieadministrasjonen 
1G2: Fotografering, ID kort

9.30-11.00 
Barnehagelærer og redaktør for Barnehage-
folk Birgitte Fjørtoft: «Perlet furunål – Lekens  
betydning og barnehagelærerens ansvar»

11.00-11.45
1G2: Info fra studieadministrasjonen
1G1: Fotografering, ID kort

12.15-14.00 
Undervisning i ped: lek

14.15-16.00 
Undervisning i ped: de yngste barna

09.00-15.00
1G1: Undervisning i pedagogikk, fysisk aktivitet 
og helse på Frøset

Kl. 09.00-14.00
1G2: Landart ute - møte med kunst i kunst & 
håndverk

09.00 - 11.45
Undervisning i ped: lek/ oppstart av arbeidskrav.

Lunsjservering i parken kl. 12.00-13.00. 
Fadderstyret deltar.

13.00 - 14.45
Undervisning i ped: akademisk skriving

Uke 34

Plan for fadderuka 2021
Uke 34

Mandag 23. aug. Tirsdag 24. aug. Onsdag 25. aug. Torsdag 26. aug. Fredag 27. aug.

Digital Quiz

Fest på Studio 26

Amazing race 
Trondheim

 Bowling med 
Pedagogstudentene 

Leker i parken

Fest på Studio 26

Avslutningsfest



Hei!

Fadderstyret ved DMMH vil ønske dere velkommen til Dronning Mauds Minne Høgskole. Fadderuka har 
hovedfokus på det sosiale samspillet, relasjonsbygging og god stemning! Vi håper dere vil være med å lage en 
fadderuke ingen av oss vil glemme!

Vi er tilgjengelige på Facebook, Instagram og Snapchat, der dere finner oss under navnet FadderukaDMMH 
på alle plattformer.

De fleste arrangementene blir holdt på campus på Dronning Mauds Minne Høgskole, og vi ber dere ta forbehold 
om endringer med tanke på koronasituasjonen over sommeren.

Ved eventuelle spørsmål kan dere ta kontakt på fadderstyretdmmh@gmail.com eller på våre sosiale medier!

Det vil også være mulighet for deltidsstudenter å delta på aktivitetene den uken de er i byen! Er du deltids- 
student og ønsker å delta i fadderuka må du sende oss en mail på mailadressen over. 

All informasjon om arrangementene blir lagt ut fortløpende på http://linktr.ee/fadderstyretdmmh 

Mvh. 
Bjørn Anders Nubdal, 
Leder i Fadderstyret DMMH

Greit å vite

Rabatt på reise til Trondheim

Du trenger studiebevis for å 

oppnå moderasjon på reise til 

og fra studiestedet. 

For å oppnå moderasjon før du 

har fått ordnet med studiebevis, 

kan du bruke opptaks-

brevet som midlertidig 

dokumentasjon.

Informasjon:
Du finner nyttig informasjon om studiestart, timeplan og hva du ellers bør vite som ny student:dmmh.no/for-studenter

På Itslearning finner du også nyttig informasjon: dmmh.itslear-ning.com/

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

Fadderuka

Du finner detaljert informasjon 

om Fadderuka på Facebook:

facebook.com/fadderukadmmh/

Hotellavtale
DMMH har avtale med Comfort 
Hotel Trondheim for studenter 
på samlingsbaserte studier. Prisen pr. natt enkeltrom kr 895,- /

dobbeltrom kr 995,- /trippelrom 
kr 1115,- 

Bestilles direkte på e-post 
co.trondheim@choice.no eller på  
tlf. 73588888. Rom må bestilles 
senest 3 uker før ankomst.Bestillingskode: DMMH. 

Podcast
Gå inn og hør studentenes egen podcast Samlingsstund om livet på DMMH og hva du trenger å vite som ny student.

Du finner podcasten på Spotify.



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

Sone Sirkus


