Kjære student!
Velkommen som student ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Høgskolesenteret i Kristiansund. DMMH er den enste institusjonen i landet som har sitt fokus utelukkende på barnehage
og barnehagelærerutdanning. Vårt motto er «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 godt 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 mye forskjellig. Du skal fordype deg i nytt fagstoff og lære nye arbeidsmetoder, og 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 skal
ut i arbeidslivet, stiller du sterkt hvis du har disse verdiene godt forankret.
Studiestart blir mandag 22. august 2022 klokken 9.30
ved Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU), Industriveien 18.
Den første samlingsuken er på fire dager, fra og med mandag 22. august til og med torsdag 25. august, og i
løpet av den første samlingen får du møte din klasse, klassestyrer og flere av lærerne og du vil ønskes høytidelig
velkommen! Klassestyrer vil orientere om studiet og gjennomgå studieplan og timeplan, samt annen praktisk
informasjon. Det vil være en fordel for deg om du har logget deg på IT-kontoene dine før du møter til første
samling, da kan vi hjelpe deg dersom du har problemer.
Onsdag og torsdag i oppstartsuka skal vi være mye utendørs, uansett vær. Du må derfor ha med deg utstyr og
klær, (støvler og turtøy det er greit å bevege seg i) som er egnet for dette. Kantina ved HiKSU er ikke i drift, men
det er mulig å kjøpe lunsj flere steder med kort gangavstand fra HiKSU.
Dette deltidsstudiet er ellers organisert i fysiske samlingsuker ca én gang i måneden, med tre dager undervisning mandag til onsdag, og nettundervisning i sanntid hver tirsdag mellom samlingene. I det første studieåret er det åtte samlingsuker. I tillegg kommer praksisukene, med praksis i barnehage hver dag. Samlingsukene
byr på variert undervisning, vanligvis fra kl. 08.30 – 15.30 alle dager, unntatt mandag når vi begynner klokken
9.30. Tirsdagene må du sette av tiden fra 8.30 til ca. 15 til å delta i streamet undervisning, men vi prøver å unngå
at alle tirsdagene blir fulle med nettundervisning.
Ved DMMH er deltakelse i undervisning obligatorisk. Dette gjelder både campusundervisning i samlingsukene, den sanntids-strømmede nettundervisningen på tirsdager mellom samlingene og i praksis. Det er også

obligatorisk å ha med egen pc på samlingsukene, og du får utdelt et headset på første samling som vi ønsker at
du bruker når du deltar i nettundervisningen.
Studentkort:
IT-avdelingen ved DMMH produserer studentkort til alle DMMH-studenter, og denne produksjonen skjer
i Trondheim. For å produsere studentkort trenger vi bilde og signatur, og dette bildet vil også bli brukt i
appen «Studentbevis». Innen 16. august må du sende et ansiktsbilde og et bilde av din signatur til mailadressen
it@dmmh.no. Da vil studentkortet ditt være klart til oppstarten. Du kan ta bildene med en vanlig mobiltelefon.
Bildet må ha en nøytral bakgrunn, helst en hvit vegg uten bilder o.l. 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.
Studentkortet vil gi deg studiemoderasjon en rekke steder, noen steder uavhengig av alder. For å oppnå
moderasjon ved reise fra hjemstedet til høgskolen første gang, kan du bruke opptaksbrevet som midlertidig
dokumentasjon.
Overnattingsavtaler
Studenter i Kristiansund kan benytte HiKSU sine avtaler for overnatting. HiKSU har overnattingsavtaler
med Quality Hotel Grand Kristiansund (enkeltrom og dobbeltrom), og med Atlanten Motell | Apartments |
Camping som omfatter rom og leiligheter med ulike størrelser som kan deles med andre studenter. Se vedlagte
oversikt over overnattingsavtaler. Avtaleprisene får du ved fremvisning av opptaksbrev eller studentkort.

Velkommen skal du være, og lykke til med barnehagelærerstudiet!

Med vennlig hilsen

Maria Selmer-Olsen
Studieprogramleder og klassestyrer
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