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Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

FoU ved DMMH

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en viktig del av
arbeidet til vitenskapelig ansatte ved DMMH. Vi er gjennom
Forskrift for rammeplan for barnehagelærerutdanning pålagt
å drive en forskningsbasert utdanning, og alle vitenskapelig
ansatte ved DMMH har FoU-ressurs.
I den praktiske hverdagen som ansatt ved DMMH er det
nyttig å vite litt om hvem som kan hjelpe deg eller veilede
deg i ditt FoU-arbeid når du har behov for det, og hvilke
utlysninger og frister du kan ha nytte av å vite om.
Denne bulletinen har som mål å gi deg den
informasjonen du trenger. Hvis du fortsatt lurer på noe så ta
kontakt med oss i FoU-administrasjonen!

FoU-administrasjonen ved
DMMH
side 2-3

FoU-stipend og 10 %-en
Side 3 og 6

Personvern - NSD
Side 4 og 6

Forskergrupper og bibliotek
Side 4

FoU-lunsj og faglig forum
Side 5

Våre kolleger Vibeke Glaser og Per Tore Granrusten har arbeidet målbevisst med FoU-arbeid slik at de nylig er
tilkjent kompetanse som dosenter i henholdsvis barnehagepedagogikk og samfunnsfag.

Redaksjonen av FoU-bulletin avsluttet 22.1.2020
Satt med Cambria 11/16 i Indesign.
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FoU-administrasjonen ved DMMH

Prorektor for FoU og oppdrag
Ingar Pareliussen (ipa)

Ingar Pareliussen er med i ledergruppen
ved DMMH. Selv om rektor er den som
har overordnet ansvar for DMMH, så har
Ingar et særlig delegert ansvar for FoUvirksomheten vår. Prorektor for FoU
forbereder og arbeider med FoU-saker i
ledergruppa og i DMMH-styret.
Ingar er representant fra ledelsen i
Vitenskapelig Utvalg. Han saksbehandler
og gir råd til rektor vedrørende tildeling
av FoU-stipend, ekstra annuum og
opprykksøknader.
Ingar bidrar til å utforme avtaler og
kontrakter i større forskningsprosjekter, og
han er også den som signerer større FoUkontrakter.
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Svein

Kari

FoU-administrasjonen er Ingars forlengede arm(er) ut i
fagmiljøet. De har en mer operativ rolle enn Ingar og skal
bidra med å motivere til og legge til rette for FoU-arbeid ved
høgskolen.
FoU-administrasjonen holder til på FoU-kontoret på rom
610 som holder åpent stort sett alle onsdager kl. 10-15. De
vil komme med tilbud om aktiviteter som kan hjelpe ansatte i
deres FoU-arbeid.
FoU-administrasjonen vil bidra med informasjon til
vitenskapelig ansatte om FoU-arbeidet og rutinene ved
DMMH, sørge for interne utlysninger, motta søknader
om FoU-stipend og forberede behandling av disse, motta
FoU-planer og -rapporter, samt annen saksforberedelse
og saksbehandling. Vi leser og kommenterer utkast til
artikler og andre arbeider og kan bistå ved utarbeidelse
av spørreskjema. Stipendsøkere bør søke veiledning om
hvordan utforme en stipendsøknad.
FoU-administrasjonen skal også ivareta arbeidet med
prosjektutvikling her ved DMMH, og er kontaktpersoner når
FoU-prosjekter planlegges og settes i gang.
Leder for FoU-administrasjonen signerer kontrakter på
mindre prosjekter.
FoU-administrasjonen ved DMMH består av følgende tre
personer i tillegg til prorektor Ingar:
• Svein Sando (ses) - leder
• Kari Emilsen (kem)
• Gry Mette D. Haugen (gmdh)

Gry Mette
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FoU-kontoret ved DMMH
For å være lett tilgjengelig for spørsmål, veiledning og
alle andre mulige FoU-henvendelser, har vi etablert et FoUkontor. Kontoret skal fungere som et lavterskeltilbud hvor
alle vitenskapelig ansatte ved DMMH skal kunne søke hjelp.
FoU-kontoret holder til på rom 610 i Mellomgården.
Kontoret vil bemannes av en eller flere av oss i FoUadministrasjonen hver onsdag (se høyre marg). Da er det
bare å stikke innom med det dere har på hjertet. I tillegg til
at vi er klare for spontane henvendelser kan en også gjøre
avtaler med oss.
Ta kontakt på vår felles e-postadresse:
fouadm@dmmh.no
Vi kan også nås på telefon: (73568) 396.
FoU-kontoret vil også være stedet hvor vi har
prosjektutviklingsmøter, veiledningsmøter, eller andre FoUrelaterte møter.
Vi ønsker alle velkommen innom for en FoU-prat;
dørterskelen er veldig lav!

Normale åpningstider

I utgangspunktet holder kontoret åpent alle
onsdager klokka 10-15 til og med 3. juni,
men ikke i ukene 8 og 14.
På grunn av avtaler vi ikke har oversikt
over i skrivende stund, kan kontoret være
helt eller delvis stengt på onsdager. Dette
varsles det om i epost til faglige ansatte.

Ekstra FoU-tildeling

Tildeling av 10 % ekstra FoU for
førstestillingene avgjøres i mars. Frist for å
legge arbeider i Cristin er 17.2.2020.
Inngangen til FoU-kontoret slik det ser ut når
du kommer gående over gangbroa fra Astrid
Vatnes hus.

HER!
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Personvern - NSD
Det er viktig at alle prosjekt behandles mht. personvern og at man melder prosjektet til NSD
Personvernombudet. Dette gjelder både prosjekter man gjennomfører som del av sin faste FoU, FoU-stipend og
prosjekter som er finansiert med eksterne midler. Alle prosjekt skal være klarert med NSD før datainnsamling
settes i gang.
Du finner også informasjon om når du skal melde prosjektet til NSD og hvordan du gjør det her:
https://nsd.no/personvernombud/
Ta kontakt med FoU-administrasjonen for veiledning og råd hvis du er usikker på når og hvordan du skal
melde ditt prosjekt til NSD.

Forskergrupper
•
•
•
•
•

Barnehageledelse (leder: Kjell-Åge Gotvassli)
Barndom og kulturelt mangfold (leder: Tora Korsvold)
Rom for lek og læring (leder: Ellen Beate H. Sandseter)
Spesialpedagogikk og tidlig innsats (ledere: Frode Stenseng, Ingvild Åmot)
Barnekultur og kunstpedagogikk (leder: Marit Holm Hopperstad)

Alle faglig ansatte ved DMMH har mulighet til å knytte seg til en gruppe hvis de vil. Se mer informasjon om
gruppene på nettsidene våre under fanen «Forskning og utvikling». Ta kontakt med lederen av den gruppen du
ønsker å bli medlem av. Man kan være medlem av bare en gruppe av gangen.

Biblioteket
I alt FoU-arbeid er det viktig med god tilgang til litteratur
og hjelp og bistand fra de som vet hvor man finner
relevante kilder, og hvordan man skal søke for å finne dem.
Biblioteket ved DMMH er kjent ut over vår egen
campus for å yte utmerket service på dette området, og
særskilt innenfor barnehagefaglig forskning og litteratur.
Biblioteket ved DMMH har tilgang på relevante
søkemotorer, fulltekstarkiv og tidsskrifter i tillegg til sin
egen rikholdige biblioteksamling.
Ta kontakt med våre folk på biblioteket så bistår de deg
gjerne med hjelp:
Gunvor Elisabeth Haugum – geh@dmmh.no
Kjersti Langslet Rygh - klr@dmmh.no
Terese Dalsnes - tda@dmmh.no
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FoU-lunsj - ta med matpakka og få innsikt i andres FoU-arbeid!
En gang i måneden arrangeres «FoU-lunsj», fra klokka 11.45 til 12.15. Målet er at vi på denne måten vil få bedre
innsikt i hva kollegene våre driver med. På en FoU-lunsj formidler DMMH-ansatte det de forsker på. Alle som
vil høre på kan ta med seg drikke og matpakke. Presentasjonen vil være på ca. 20 minutter, med påfølgende
spørsmål til slutt.
Vi håper på godt oppmøte på alle denne vårens gjenstående FoU-lunsjer:
•
•
•

12. februar: -Endring på gang, kan bli avlyst- Rom 1426
11. mars: Oliver, Jørgen, Signe og Rolv. Rom 231
15. april: Gunn Hege Søraunet og Maria Selmer-Olsen. Rom 1426

Husk: Uke 8 er FoU-uke

Fra FoU-lunsjen 15. januar der Kari Nergaard
snakket om sitt doktorgradsprosjekt
«Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek
og samspill».

Faglig forum våren 2020
•

•

17. mars: Ingunn Størkersen: Agderprosjektet skal utvikle og teste ut et opplegg for de eldste
barnehagebarna hvor hensikten er å bidra til et mer samordnet og bedre læringsgrunnlag før
skolestart. Se https://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/

19. mai: Mari-Ann Letnes og Fredrik Mørk Røkenes: Utviklingsprosjektet DigGiLU - Digitalisering av
grunnskolelærerutdanningen ved institutt for lærerutdanning NTNU. Mari-Ann har også en stilling som
førsteamanuensis II på DMMH

Faglig forum skjer på rom 1427
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FoU-stipend 2020/21
Lange FoU-stipend (50 % FoU til sammen)
Det var fem søkere, inntil to tildeles slik:
• Hanne Wiseth: Levende fantasiunivers: Egenskapt teater som metodisk inngang i kunstpedagogiske 		
prosesser i barnehagen.
• Ine Rolseth Bratsvedal: Hvordan mestre å jobbe med islam i barnehagen?

Korte FoU-stipend (25 % FoU til sammen)

Det var 13 søker, seks stipender tildeles slik:
• Elisabeth Walsøe Lehn: Målrettet systematisk arbeid med barns seksualitet i barnehagen i et
forebyggende perspektiv.
• Marit Pettersen: Overgang barnehage-skole for barn med nedsatt funksjonsevne.
• Lene Helland Rønningen: Musikkteater i barnehagen
• Arnt Nordli: Menn i barnehagelærerutdanningen.
• Sølvi Ann Fætten: Religiøs fortelling i barnehagen.
• Marit Heldal: Søknadsskriving førstelektoropprykk.

Stipendiatstilling i barnekultur og kunstpedagogikk
Tilsettelse vil skje i styremøtet 10. mars 2020.

Se forøvrig retningslinjer for tildeling av FoU-stipend.

Tips oss om publiseringer o.l.
•
•
•

Har du fått publisert en artikkel, gitt ut en bok eller gjort en kunstnerisk bragd, så meld fra til oss i FoUadministrasjonen. Vi vil gjerne løfte hverandre fram og synliggjøre det vi får til av FoU-arbeid.
Vi vil bringe dette videre på to måter, her i Bulletinen og på nettsidene under “Forskning og utvkling”
som vi så smått har begynt å videreutvikle.
Av erfaring er det mange som ikke er så flinke til å melde fra om egne bragder, så det er også lov til å
tipse om andres arbeider.

NSD og ny meldeplikt

Konsekvenser for studentenes metodevalg og vår veiledning på bachelor- og masteroppgaver:
•
•
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Ved intervju og observasjon registreres data kun i form av notater – ikke lydopptak eller videoopptak.
Man må påse at det ikke registreres noen navn eller personidentifiserende bakgrunnsopplysninger i
datamaterialet.
Spørreskjemaer innhentes i papirform, uten navn og indirekte identifiserende opplysninger.

