Velkommen til studiet
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk
Til studenter i Barnehagepedagogikk del 2, småbarnspedagogikk
(30stp)!
Velkommen til Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning i
Trondheim og til studiet!
Studiet er samlingsbasert, og undervisningen gjennomføres i løpet av tre hele uker ved
DMMH i løpet av studieåret 2022/2023. Det er uke 37 og uke 47 i 2022, og uke 9 i 2023.
Praksis gjennomføres i ukene 15 - 17, 2023, det vil si f.o.m. tirsdag 11. april, t.o.m. mandag
24.april. Praksis utgjør 10 virkedager og alle dagene må gjennomføres. På grunn av påske
uke 14, blir dagene noe forskjøvet. Praksis må også være bestått for å få rett til å gå opp til
eksamen i mai 2023. Praksisplassene klargjøres i samarbeid mellom DMMH og studentene.
Mer informasjon om praksisplassene finner dere i studieplanen under emnet BHPPRA610
https://studier.dmmh.no/nb/program/barnehagepedagogikk-del-2sm%C3%A5barnspedagogikk/studieplan/1075
Studiet sentrerer seg rundt 3 temaområder, som ifølge studieplanen er 1) Sosialt samspill,
utvikling og læring, 2) Lek, kultur og hverdagsaktiviteter og 3) Personalets roller. Temaene
trekker på ulike måter inn fagene drama, musikk, kunst og håndverk, fysisk aktivitet og helse,
norsk og pedagogikk. Faget pedagogikk utgjør over halvparten av studiet (16 stp).
En stor del av studie er basert på egenstudie. Arbeidskrav, som det blir gjort nærmere rede
for i Presiseringsinstruksen ved studiestart, må være levert og bestått før studenten får rett
til å gå opp til eksamen. En oversikt over arbeidskravene finner dere i emnet VUBHP6100:
https://studier.dmmh.no/nb/program/barnehagepedagogikk-del-2sm%C3%A5barnspedagogikk/studieplan/1073
Dere vil møte ulike undervisningsformer og studentaktive læringsformer står sentralt. Den
digitale læringsplattformen It`s learning må den enkelte installere og bruke aktivt. Her
foregår all kommunikasjon mellom studentene og faglærerne, og i tillegg all informasjon om
studiet. Dere vil få informasjon om hvordan dere installerer It`s learning fra DMMH.
Studiet krever obligatorisk tilstedeværelse, det vil si at det er krav om minimum 70 %
tilstedeværelse i all undervisning. Ved dokumentert søknad kan fravær innvilges opp til 40 %.
For mer informasjon om studiet henviser vi til:
https://studier.dmmh.no/nb/program/barnehagepedagogikk-del-2sm%C3%A5barnspedagogikk/studieplan

Ved oppstart av studiet vil aktuelle tema blant annet være:
 Litt om DMMH
 Å være student ved DMMH
 Studieplan Barnehagepedagogikk del 2, småbarnspedagogikk
 Pensumlitteratur
 Presiseringsinstruks (arbeidskrav)
 Praksis
 Eksamen
 Læringsplattformen It`s learning
 Bibliotek
 Studentkort

Pensumlitteratur
Pensum er tilgjengelig fra 1. juni, og ligger i studieplanen:
https://bibsysuj.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_DMMH/lists/2456276290002262?auth=
SAML

For øvrig finner dere aktuell informasjon på hjemmesiden DMMH: https://dmmh.no/forstudenter/ny-student/dette-ma-du-huske

Timeplanen for studiet er ikke forventet å være tilgjengelig før august 2022. Endelig
timeplan fastsettes innen 1. september. Men, samlingsukene står fast.
For studieåret 2022-2023, er ansvaret for studieemnet delt mellom Sissel Dahlen Fjæran og
Ranveig Lorentzen.
Vi i klasseteamet ser fram til å møte dere
mandag 12.september 2022, kl. 0900 på rom H-231.
Dersom det er behov for mer informasjon eller annet, er jeg tilgjengelig på e-post
rlo@dmmh.no, fra 8. august 2022.
Med ønske om en god sommer!
DMMH 02.06.22
Hilsen
Ranveig Lorentzen
Emneansvarlig/klassestyrer

