Trondheim, 1.juni 2022
Kjære student!

INFORMASJON OM NASJONAL LEDERUTDANNING FOR STYRERE
I BARNEHAGER VED DMMH
Oppstart for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager nærmer seg, og her kommer noe
informasjon. Studiet starter mandag 22.august kl. 0900 på klasserom 231.
På nettsiden «Ny student» finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart:
https://dmmh.no/for-studenter/ny-student/dette-ma-du-huske
Som student på styrerutdanningen skal du ikke betale studieavgift, men du må semesterregistrere
deg.
Timeplanen finner du på TimeEdit.
På It’s learning vil beskjeder fra lærere og studieledelsen bli lagt ut. Der finner du også pensumliste,
kompendium og oversikt over forelesninger. Her vil også innleveringene av fagnotater foregå. Dette
vil dere få mer informasjon om ved oppstart.
Deltakelse
Ved styrerutdanningen møtes ulike ressurser i form av forelesere, prosessveiledere, studenter og
pensum. Studenter i styrerutdanningen lærer erfaringsmessig mye av hverandre. Mye læring forgår
gjennom samarbeid om oppgaver, gjennom diskusjoner i klassen, i prosessgruppene og andre
grupper og i uformelle sammenhenger. Dere skal samarbeide om å skrive fagnotat, og dere blir delt
inn i faste grupper med ca seks deltakere i hver gruppe og dermed blir fravær svært sårbart. Den
enkeltes tilstedeværelse og bidrag blir avgjørende for at opplegget og resultatet skal bli bra.
Terskelen for fravær bør derfor være høy, samtidig som vi skjønner at fravær kan være uunngåelig i
enkelte situasjoner. Fravær må meldes på e-post (whi@dmmh.no ) i forkant av samlinga.
Forberedelse til første samling
Før første samling ber vi dere forberede en presentasjon og en egenrefleksjon (se vedlegg
«Forberedelse til første samling 2022»).
Refleksjonsbok
Vi ønsker at dere til første samling anskaffer en refleksjonsbok (en skrivebok/notatbok). Poenget
med «Refleksjonsboka» er at dere skal skrive ned tanker, idéer og refleksjoner i tilknytning til studiet
gjennom forelesninger, samtaler og drøftinger, ved lesing av litteratur, i løpet av arbeidsdagen etc. I
«Refleksjonsboka» kan dere notere tanker, idéer og aha-opplevelser som ellers lett kan bli borte. I
løpet av samlingene kan dere også bli utfordret til å skrive i «Refleksjonsboka», så det er viktig at
denne boka alltid er med. Dere kan også bli oppfordret til å samtale med medstudenter om noe av
det dere har skrevet i «Refleksjonsboka».

Oversiktsplan for studieåret 2022-2023

Hver samling vil ha et hovedtema.
Samling 1: Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen
Samling 2: Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen
Samling 3: Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen
Samling 4: Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet
Samling 5: Ledelse av tidlig innsats og inkluderende fellesskap
Samling 6: Studietur
Samling 7: Ledelse av internt og eksternt samarbeid og organisasjonsbygging
Samling 8: Ledelse av internt og eksternt samarbeid og organisasjonsbygging - avslutning
ANNEN PRAKTISK INFORMASJON
Kompendium og annen litteratur
Litteratur i pensumlisten som er merket med kompendium, vil inngå i kompendium som legges på It’s
Learning. All annen faglitteratur er den enkelte ansvarlig for skaffe selv. Det er bokhandel på DMMH
dere kan benytte.
Middag på oppstartsdagen
Vi pleier å ha en felles middag på en restaurant på kveldstid oppstartsdagen. Dersom noen ikke kan
bli med, er det viktig å melde fra om dette innen fredag 15. august til whi@dmmh.no. Da unngår vi å
betale for de som ikke kan delta.
Lunsj og allergier
Studenter ved styrerutdanningen får tilbud om lunsj på alle samlinger. Dersom noen har allergier
eller liknende, gi beskjed til whi@dmmh.no innen 15. august.
Vi ønsker alle en riktig god sommer og velkommen til studiestart 22.august!
Med vennlig hilsen
Wencke Iversen
Tlf. 73805261
E-post: whi@dmmh.no

