
Kjære student!

Velkommen til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning! 

DMMH er den eneste institusjonen i landet som har sitt fokus utelukkende på barnehage og barnehagelærerutdanning. Vårt motto 
er «Til barns beste»

Vi gleder oss til å ta imot dere i august og bli godt kjent med dere. Vi ønsker at dere skal få en utdanning som dere kan være stolt 
av og som gjør dere kompetente og klare 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. 

Studenttilværelsen byr på det meste. Du skal fordype deg i nytt fagstoff og lære nye arbeidsmetoder, og du har både vitenskapelige 
ansatte 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.

Mandag 22. august er første dag på campus for deg som starter på deltidsutdanningen, da er det registrering kl. 08.30-09.00 i 
Glassgården. 

Den første samlingsuken inneholder både faglige og sosiale innslag. I løpet av denne uken skal dere 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 dere 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 https://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:https://dmmh.no/for-studenter?subject=


 

Program for oppstartsuka Program for oppstartsuka 20222022

Mandag 22. aug. Onsdag 24. aug.

Torsdag 25. aug. Fredag 26. aug.

Kl. 09.00-15.00
1G2: Undervisning i peda-
gogikk, og fysisk aktivitet og 
helse på Frøset

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

Kl.08.30-09.00
Info om skikkethet v/Eva og Inger
Felles for begge klassene

Kl. 09.15 -11.00
Klassevis undervisning i ped:  
De yngste barna. 

Kl. 11.15– 13.15
Klassevis undervisning i ped: lek/ 
oppstart av arbeidskrav.

Kl. 13.30 – 15.15
Klassevis undervisning i ped: akade-
misk skriving

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

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

Kl. 08.30-09.00 
Registrering i glassgården

Kl. 09-09.30 
Velkomsttale av rektor 

Kl. 09.30 - 13.15
Klassevis oppstart med klasse-
styrer m/servering av kaffe og 
boller

Kl.13.30-15.15 
Intro. kunst &håndverk

Kl. 15.30 – 16.00
Info om hva som skjer på Frøset 
og i fjæra onsdag og torsdag
Felles for begge klassene

Uke 34

Tirsdag 23. aug.

Kl. 08.30-09.15 
1G1: Info fra studieadm.
1G2: Fotografering, ID kort

Kl. 09.30-10.15
1G2: Info fra studieadm.
1G1: Fotografering, ID kort

Kl. 10.30-12.00 
Rom: 1427
Felles for begge klassene
Forelesning av barnehagelærer og 
redaktør for Barnehagefolk
Birgitte Fjørtoft: «Perlet furunål –  
Lekens betydning og barnehage- 
lærerens ansvar»

Kl. 12.00-13.00
Felles lunsj for begge klassene i 
parken 

Kl. 13.15- 16.00
Klassevis undervisning i ped: Lek



Hei! 

Fadderstyret ved DMMH vil ønske dere velkommen til 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. 

Fadderuken har hovedfokus på sosiale samspill, relasjonsbygging og god stemning! 

Vi i fadderstyret ønsker at også deltidsstudenter skal få en fin oppstart ved Høgskolen og ønsker derfor å 
invitere dere til å delta på masse artige arrangement i fadderuken. 

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

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

Mandag 22. aug. Tirsdag 23. aug. Onsdag 24. aug. Torsdag 25. aug. Fredag 26. aug. Lørdag 27. aug.
Quiz – Digital

STUDIO 26

Amazing race - 
Trondheim

PS - Bowling Tulljball- 
turnering

STUDIO 26

Talentløsshow Avslutningsfest

Tema: 
Toga party

Tema: 
Bad taste outfit

Tema: 
Pysj/sleepover

Tema: 
Glitz & Glam

Tema: 
White lies

Tema: 
Barnebursdag

All informasjon om arrangementene blir lagt ut fortløpende på våre sosiale medier gjennom uken.

Mvh. 

Hanne Lundemo Bakken 
Leder i Fadderstyret DMMH.

Greit å vite

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/

Fadderuka

Du finner detaljert informasjon 

om Fadderuka på Facebook:

facebook.com/fadderukadmmh/

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.

mailto:fadderstyretdmmh%40gmail.com?subject=
https://dmmh.no/for-studenter
https://dmmh.itslearning.com/Index.aspx
https://dmmh.itslearning.com/Index.aspx
https://www.facebook.com/fadderukadmmh
https://open.spotify.com/show/5GSr79ZlwFerkUIWtCguD0?si=wlyQ_pGkQRerVJqmR_3kug&nd=1


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


