
Kjære student!

Velkommen som student ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Høgskolesenteret i 
Kristiansund. DMMH er den eneste høyskolen i Norge med hovedfokus på barnehagelærerutdanning, og vi jobber 
hver dag «Til barns beste». 

Vi ønsker at du skal få en spennende og kunnskapsutviklende studietid, og en utdanning som du kan være stolt av og 
som gjør deg kompetent og klar til å gjøre en god jobb som barnehagelærer. Vi gleder oss til å ta imot deg i august og 
bli kjent både med deg og med resten av klassen din.

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 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 skal ut i arbeidslivet, stiller du 
sterkt hvis du har disse verdiene godt forankret.

Studiestart blir mandag 24. august kl. 10.00 ved Høgskolesenteret i Kristiansund, Industriveien 18.

Den første dagen ønskes du høytidelig velkommen, og får møte din klasse og klassestyrer. Klassestyrer vil orientere 
om studiet og gjennomgå fagplan og timeplan. Den første samlingsuken er på fire dager, fra og med mandag 24. august 
til og med torsdag 27. august, og vi håper flest mulig har lyst og anledning til å delta på en felles middag for klassen på 
restaurant, tirsdag 25. august kl. 18.00 (denne må bekostes av den enkelte).

Dette deltidsstudiet er ellers organisert i samlingsuker med tre dager undervisning mandag til onsdag, og nettunder-
visning hver tirsdag mellom samlingene. I det første studieåret er det åtte samlingsuker. I tillegg kommer praksis- 
ukene, med praksis i barnehage hver dag. Samlingsukene byr på variert undervisning fra kl. 08.30 – 16.00 alle dager, 
unntatt mandag hvor vi begynner kl. 10.00 og onsdager hvor vi slutter kl. 15.00. Det er obligatorisk å ha med pc på 
samlingsukene. Du kan se studieplanen din ved å gå inn på dmmh.no.

Ordinært er undervisningen ved DMMH obligatorisk, og alle emner har krav om tilstedeværelse. Høsten 2020 vil 
imidlertid ikke tilstedeværelsesreglementet være gjeldende pga. situasjonen rundt covid-19. 

I løpet av den første samlingsuken kommer vi til å være mye utendørs. Du må derfor ha med deg utstyr og klær, (støvler, 
turtøy og gymtøy) som er egnet for dette. Kantina ved Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) er ikke i drift, men 
det er mulig å kjøpe lunch flere steder med kort gangavstand fra HiKSU. Uansett er vår anbefaling at du tar med mat-
pakke på samlingene slik at du kan bruke tiden til å bli kjent med dine medstudenter.

Studenter i Kristiansund kan benytte HiKSU sine avtaler for overnatting. HiKSU har overnattingsavtaler med Quality 
Hotel Grand Kristiansund for kr 895,- (enkeltrom), kr 1.145,- (to pers. i dobbeltrom – pr. pers. kr 572,50). Her er det 
tilgang til fullt treningssenter som hotellets gjester. I tillegg har HiKSU avtale med Atlanten Motell|Apartments|Camping 
som omfatter rom og leiligheter med ulike størrelser. Leilighetene har flere soverom og kan deles med andre studenter. 
Dette er en fin plass for de som ankommer med bil med siden det er gratis parkering. Booking gjøres direkte med over-
nattingsstedet på e-post eller telefon. Avtaleprisene får du ved fremvisning av opptaksbrev eller studentkort.

http://dmmh.no
https://www.nordicchoicehotels.no/?utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness
https://www.nordicchoicehotels.no/?utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness
https://www.atlanten.no/


Greit å vite

Informasjon:
Vi ønsker at alle skal få en så fin start 
som mulig. 

På våre nettsider finner du nyttig 
informasjon om studiestart og hva 
du som ny student bør sette deg inn 
i før studiestart:

dmmh.no/for-studenter

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på telefon 73 80 

52 00 eller send e-post til opptak@

dmmh.no 

Dersom du ønsker å se deg rundt på 

campus før studiestart, så ta gjerne 

turen innom Høgskolesenteret i 

Kristiansund.

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

IT-avdelingen ved DMMH produserer studentkort til alle DMMH-studenter. Produksjonen av studentkort skjer 
i Trondheim, men en lærer vil ta med seg kortene til studiestart i Kristiansund. For å produsere studentkort 
trenger vi bilde og signatur, og dette bildet vil også bli brukt i appen «Studentbevis». I god tid før oppstart kan 
du sende et ansiktsbilde og et bilde av din signatur til mailadressen it@dmmh.no. Du kan ta bildene med en vanlig 
 mobiltelefon. Bildet må ha en nøytral bakgrunn, helst en hvit vegg uten bilder etc. Signaturen din skriver du på 
et blankt hvitt ark, som ikke har ruter eller linjer. Signaturen skrives helst med en svart tusj som er litt tykkere 
enn en vanlig kulepenn. Om du ikke har en slik tusj kan du benytte svart eller blå kulepenn. For å oppnå  
moderasjon ved reise fra hjemstedet til høgskolen første gang, kan du bruke opptaksbrevet som midlertidig dokument- 
asjon. 

Velkommen skal du være, og lykke til med barnehagelærerstudiet! 

Med vennlig hilsen

Maria Selmer-Olsen 
Studieprogramleder og klassestyrer

Fadderuke - Æstudent:
Som ny student ved et av tilbudene på HiKSU inviteres du vanligvis til en  åpningsuke i regi av studentforeningen Æstudent. 

I 2020 er det ennå litt usikkerhet knyttet til hvordan denne må bli for at den skal tilfredsstille myndighetenes smittevern-råd og -krav. Følg derfor med på HiKSU sin hjemmeside. 
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