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Master spesialpedagogikk 

- med vekt på tidlig barndom (2020)

Master i barnehageledelse (2020)

Master i barnehagekunnskap

-barndom i et samfunn i endring (2021)

Master i barnekultur og kunstpedagogikk 
(2021)

Fire masterprogram for barnehagelærere
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Felles for alle masterprogram

• Alle masterprogram er 2-årige fulltidsprogram 
på 120 studiepoeng

– Individuelle studieløp avtales med studiekontoret 
etter opptak som student

• Samlingsbaserte på DMMH

• Søknadsfrist 15. april opptaksåret

dmmh.no

Opptak og rangering

• Opptakskrav: 

– Bachelorgrad med utdanning som barnehagelærer

– De ulike masterprogrammene kan ha alternative 
utdanningskrav

– Minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanninga som 
inngår i bachelorgraden

• Opptakskvoter:

– 1/3 av studieplassene for søkere med 2 års praksis

– 1/3 av studieplassene bachelorstud. uteksaminert i 
søknadsåret
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Du finner mye informasjon på hjemmesida vår…..

dmmh.no
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Mastergradsstudium i 
barnehageledelse
120 studiepoeng

dmmh.no

Om studieprogrammet  http://dmmh.no/studier/master

• skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger 
innen barnehagesektoren på en måte som sikrer 
og utvikler høy kvalitet i arbeidet. 

• Selve lederskapsdimensjonen i det å lede 
komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt. 

• … utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en 
forskningsbasert kunnskapsplattform (…), få 
belyst konkrete problemstillinger som hun/han i 
fremtiden vil møte som leder.

http://dmmh.no/studier/master
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Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

• Studiet består av forelesninger, praktiske øvinger, 
utviklingsarbeid, veiledning, rapportskriving og selvstendige 
studier. 

• Gjennom å bringe studenter med ulik bakgrunn og 
arbeidserfaring sammen vil studentene lære av hverandre. 

• Denne læringsprosessen vil vi forsterkes gjennom 
diskusjoner, arbeid med gruppeoppgaver og i 
oppgaveseminar. 

• Studentene vil bli vurdert ved hjelp av gruppebaserte 
oppgaver, obligatoriske fagnotat og avsluttende skriftlige 
eksamener.
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Organisering av studiet

• Søknadsfrist 15. april 2020

• Studiestart 18. august 2020

• Samlinger:

– Fem samlinger i semesteret første studieår

– Fire-fem samlinger høstsemesteret andre studieår

– Fire dagers samlinger 
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Samlinger høsten 2020
Uke/dato

Samling

Tirsdag                  Onsdag

Vitenskapsteori og 

forskningsmetoder 1 (15 stp)

Torsdag                  Fredag

Personalarbeid og ledelse i 

barnehagen (15 stp)

34/18.-21. Aug

Samling 1

38/15.-18. Sept

Samling 2

42/13.-16. Okt

Samling 3

45/3.-6. Nov

Samling 4

«Masteruke»

48/24.-27. Nov

Samling 5
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Samlinger våren 2021
Uke/dato

Samling

Tirsdag Onsdag

Kvalitetsutvikling og endring av 

barnehagen (15 stp)

Torsdag                  

Strategisk 

ledelse (7,5 stp)

Fredag

Ledelse for 

læring (7,5 stp) 

2/5.-8. Januar

Samling 6

6/9.-12. Februar

Samling 7

10/9.-12. Mars

Samling 8

14/6.-9. April

Samling 9

17/27.-30. April

Samling 10
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Hvorfor master i barnehageledelse?

• Styrke kompetansen til bruk i egen faglig 
ledelse

• Styrke egen kompetanse i konkurranse om 
interessante stillinger

• Få større gjennomslagskraft på viktige arenaer 
i barnehagesektoren

• Undervisningsstillinger

• Ta doktorgrad, bli forsker
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Løp og søk!

Velkommen som masterstudent 

på DMMH høsten 2020!


