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Hva er DMMH?

Norges eneste 
utdanningsinstitusjon 
som bare driver med 
barnehagelærerutdanning

– 1400 studenter 
– 150 ansatte

DMMH 
feirer 75 år i 

2022!

Dronning Mauds Minne 
Høgskole 

for barnehagelæreutdanning
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6 måter å bli barnehagelærer

DMMH i Kristiansund:

• Deltid (4 år) (samlingsbasert)
– Barnehagelærerutdanning  med 

vekt på ledelse

DMMH i Trondheim: 

• Heltid (3 år) 

– «hovedmodell»

– 3 ulike linjer/profiler 

• Deltid 4 år (samlingsbasert)
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Deltidsutdanninga i Kristiansund:

Samlings- og nettbasert

• 4 campussamlinger á tre 
dager per semester
– mandag til onsdag

• Streamet undervisning i 
sanntid ukene mellom 
samlingsukene
– hver tirsdag

• Selvstudium og 
gruppesamarbeid

(eksamener kommer utenom dette)

Campussamlinger første 
studieår, 2021/2022: 

Høst:
Ukene 34, 38, 45 og 49

Vår: 
Ukene 2, 6, 12 og 17

6 uker praksis i barnehage:
Ukene 42, 43 og 7, 8, 9 og 10 

(hele uker)
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Emner i studiet

Barns 
utvikling, lek 

og læring

Ledelse, 
samarbeid og 

utviklingsarbeid

Språk, tekst og 
matematikk

Kunst, kultur 
og kreativitet

Natur, helse og 
bevegelse

Samfunn, 
religion, livssyn 

og etikk

PRAKSIS
(er knyttet til alle 

kunnskapsområdene)
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Praksis

20 uker praksis fordelt på alle 
studieår:

• Én uke grunnskolepraksis 
(i en 1. klasse), resten i 
barnehage

• Praksis i ulike barnehager 
og avdelinger hvert 
studieår. 

• God oppfølging av egen 
praksislærer i barnehagen, 
og praksisveileder ved 
DMMH
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Varierte undervisningsformer

Ekskursjoner

Gruppearbeid

Debatter

Individuelt 
skriftlig 
arbeid

Forelesninger

Praktiske 
øvelser/ 

forestillinger

Praksis

Både campus- og nettbasert undervisning.

Veiledning
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Læringsmiljø

• Klassetilhørighet og 
tilhørighet i mindre 
studiegrupper

• God oppfølging 
underveis
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Jobbmuligheter

• Profesjonsutdanning 
– sikker jobb i fremtiden

• Høy etterspørsel etter 
barnehagelærere i Norge

• Enkel å bygge på
– jobbe med mennesker

• Bl.a. kvalifisert for:
– pedagogisk arbeid med 

barn i barnehage 
– arbeid som leder i SFO 

og andre steder 
– annen barnerelatert 

virksomhet
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• Studentforening

• Nytt studenthus i 
hjertet av 
Kristiansund
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Dere finner oss her

www.hiksu.no

@DMMH.Trondheim

@Barnehagelærerstudenten

@dmmh_trondheim

@dmmh2010

@barnehagelaererstudenten

www.dmmh.no

@studentbyenkristiansund

@Høyskolesenteret i Kristiansund

https://hiksu.no/kontakt-oss/

opptak@dmmh.no

Opptak via Samordna opptak, 
frist 15. april.

Spørsmål:

https://hiksu.no/kontakt-oss/
mailto:opptak@dmmh.no
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