Kjære Student!
Velkommen til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning! DMMH er den eneste høgskolen 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, individuelt og gruppevis,
selvstendig og veiledet, inne og ute. 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, men 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 vår skal ut i
arbeidslivet stiller du sterkt hvis du har disse verdiene godt forankret.
•

•
•

Mandag 15. august i tidsrommet mellom kl. 9.00-11.00 blir det registrering på Campus. Kl 16.00 blir det inndeling
i faddergrupper, med noen bli-kjent-aktiviteter og konsert. Det vil ikke være aktiviteter i regi av høgskolen mellom
disse tidspunktene, men det vil være opplegg i parken i regi av fadderstyret, omvisning på campus og mulighet til
å ta seg en matbit i kantina eller være i parken.
Tirsdag 16. august kl. 12.00 ønsker vi velkommen til immatrikulering, felles oppstartsseremoni for alle våre nye
barnehagelærerstudenter.
I de følgende dagene blir det et oppstartsprogram med både faglige og sosiale innslag, arrangert av både høgskolen
og fadderstyret. 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 oppstartsukene 2022
Uke 33
Mandag 15. aug.
9.00-11.00:
Registrering
Aktiviteter i parken / omvisning på
campus
16.00:
Inndeling i faddergrupper
Bli kjent
Konsert med Amanda

Torsdag 18. aug.

Tirsdag 16. aug.
12.00: Immatrikulering
14.00 – 16.00:
Møte med klasse og klassestyrer
16.00
Grillfest i parken

Fredag 19. aug.

Onsdag 17. aug.
9.00 – 11.45 – Alle klassene:
Møte med klassestyrer.
Streamet hilsen fra studentombudet
Marit Elizabeth Sand Solvik
12.15: 1A,B,C,D: 1427
Hva er en barnehage?
V. høgskolelektor Ranveig Lorentzen
14.00: 1427 Skikkethet i barnehagelærerutdanningen. V. prorektor
Eva Stai Brønstad og leder for praksis
Inger Bakken.

8.15 – 9.00 1A og 1B
Barndomsforståelse

9.00 – 11.30: Informasjonsdag i
gymsalen.

9.15 -11.45 1A og 1B
Visning av filmen: Babies med
påfølgende gruppearbeid

Info fra biblioteket, 1427:
9.30
10.00
10.30

12.15-13.00
1MF og 1KF
Barndomsforståelse

11.30-12.30
Lunsj i parken

13.15 – 15.45
Visning av filmen: Babies med påfølgende gruppearbeid

12.30-13.15
1NF1 og 1NF2
Barndomsforståelse

12.15 1NF1 og 1NF2
Fotografering

12.15 1A og 1B
Fotografering
10.00 1C og 1D
Fotografering
12.15-13 1C og 1D
Barndomsforståelse
13.15 – 15.45
Visning av filmen: Babies med
påfølgende gruppearbeid
8.30 – 10.00: 1mf, 1KF, 1NF1,
1NF2: 1427
Hva er en barnehage?
V. høgskolelektor Ranveig Lorentzen
10.15: 1427 Skikkethet i barnehagelærerutdanningen. V. prorektor Eva
Stai Brønstad og leder for praksis
Inger Bakken.

13.30 – 16.00
Visning av filmen: Babies med påfølgende gruppearbeid
12.30 1MF og 1 KF
Fotografering

* 1NF: Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
1MF: Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
1KF: Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

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

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

Plan for fadderukene 2022
Man. 15. aug.

Tirs. 16. aug.

Ons. 17. aug.

Tors. 18. aug.

Registrering
& bli kjent i
parken

Grilling i
parken

Amazing
Ølympiske
Race, DMMH leker

Fre. 19. aug.

Lør. 20. aug.

Søn. 21. aug.

Kos og
mingling i
Korsvika

Leilighet til
leilighet

Felles
piknik på
festningen

Tema: Bokstavfest

To selvvalgte Tema: Favotemaer fra
rittfargen
fadderne
din

STUDIO 26

STUDIO 26

Tema:
Afterski

Tema:
Kjønnsbytte

Man. 22. aug. Tirs. 23. aug.

Ons. 24. aug.

Tors. 25. aug. Fre. 26. aug.

Lørs. 27. aug.

Quiz - Digital Amazing
race Trondheim

PS - Bowling

Tulljballturnering

Talentløsshow

Avslutningsfest

Tema:
White lies

Tema: Barnebursdag

Tema: Kom
som du er

Tema: Hatt/
Hodeplagg

STUDIO 26
Tema:
Toga party

STUDIO 26
Tema: Bad
taste outfit

Tema: Pysj/
sleepover

Tema:
Glitz & Glam

Mvh.
Hanne Lundemo Bakken, Leder i Fadderstyret DMMH.
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Kart over Campus Dalen
Klassene har faste soner i parken:
Sone Nord: 1A
Sone Parken: 1B
Sone Gårdsplassen: Ingen
Sone Ballsletta: 1C
Sone Hovedbygg: 1D
Sone Olavsgården: 1MF
Sone Barnehagen: 1KF
Sone Sør: 1NF1
Sone Sirkus: 1NF2
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DMMH Astrid Vatnes hus

Sone Parken

Akademika

DMMH Låven

Sone Ballsletta
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DMMH Hovedbygget

Sone Hovedbygg
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Sone Barnehagen
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