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1. klasse, barnehagelærerutdanning, heltid og deltid: mandag 19. august kl. 
10:00 i Glassgården.

Studenter som tar deltidsutdanning i Kristiansund, master- eller videreutdan-
ning har annet tidspunkt for oppstart. 

NY STUDENT
VELKOMMEN TIL DMMH

IMMATRIKULERING

• Aktivere din IT-konto
• Betale studieavgift. Frist 1. september
• Semesterregistrere deg. Frist 1. september 
• Levere politiattest. Gjelder studier med praksis 
• Levere skjema for tuberkulosekontroll. Gjelder studier med praksis 
• Skaffe studentbevis. I tillegg kan du laste ned app’en gratis fra App Store 

(iOS), Google Play (Android) eller Microsoft Store (Windows Phone) 
• Bli kjent med It’s Learning
• Sjekke timeplanen for ditt studium og informasjon om studiestart 
• Dersom du lurer på hvilke emner du skal ta, eller hva som er pensum, 

finner du svaret på det i studieplanen til ditt studium 
• Har du flere spørsmål? Sjekk ut våre ofte stilte spørsmål. Finner du ikke 

svaret der, ta kontakt med oss pr. e-post eller telefon 73 80 52 00

Vi er sikre på at du vil få en spennende og lærerik studietid hos 
oss.

DETTE MÅ DU GJØRE SOM NY STUDENT (LINK)

FADDERORDNING

Førsteårsstudenter oppfordres til å delta på fadderordningen og andre arran-
gementer i regi av Linjeforeningen Caeca Regina. Fadderuken blir arrangert 
fra 19. til 25. august. På programmet står det grilling på høyskolen, rebusløp, 
temafest, spill og chill og utestedkveld. Det blir lagt ut mer informasjon på 
fadderukas facebookside.

https://dmmh.no/studentliv/ny-student/studiestart/studiestart-2019-20
https://dmmh.no/studentliv/ny-student-2
https://dmmh.no/studentliv/pa-campus/studentorgansisasjoner-og-sit/linjeforeningen-caeca-regina
https://www.facebook.com/Hoffjegerens-fadderuke-2019-359832938186389/


Som student er du aldri alene, og har alltid mulighet til å få hjelp. Vi i stu-
dieadministrasjonen vil gjerne gjøre hverdagen din bedre, og selv om du er litt 
langt unna er vi alltid tilgjengelig på telefon og e-post. For å gjøre det enklere 
for deg å finne den riktige personen å snakke med vil vi introdusere deg for de 
ulike avdelingene vi har.

INFORMASJONSBREV
OM STUDIEADMINISTRASJONEN

STUDIEVEILEDNING OG OPPTAK

Alle spørsmål om opptak, innpassing, permisjon, utdanningsplan, tilretteleg-
ging, lånekassen osv. kan studieveilederne hjelpe deg med. Om du lurer på noe 
kan du sende oss en mail på studieveiledning@dmmh.no eller ringe til en av 
våre konsulenter:

For henvendelser angående bachelor ved DMMH

For henvendelser angående master ved DMMH



PRAKSISKONTORET

Praksis er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksis-
kontoret administrerer tildelingen av praksis. Ved særskilte behov under prak-
sis må du søke om dette senest 5 uker i forveien. Har du flere spørsmål rundt 
praksis, skriv en mail til praksis@dmmh.no eller ring en av våre konsulenter:

EKSAMENSKONTORET

Eksamenskontoret hjelper deg med spørsmål om eksamener, begrunnelser, 
klager mm. Ved behov for tilrettelegging under eksamen pga dysleksi, svak-
synthet eller mer kortvarige medisinske grunner må du søke på eget skjema 
med legeerklæring. Dersom du blir syk under eksamen/på eksamensdagen må 
du kontakte lege samme dag og levere legeerklæring til eksamenskontoret. Har 
du flere spørsmål, send mail til eksamen@dmmh.no eller ring en av våre kon-
sulenter:



NYTTIGE LENKER

• Aktiver din IT-konto ved DMMH her: 
        https://dmmh.no/studentliv/pa-campus/it-og-av/passord-it-konto 

• 1. september er fristen for å semesterregistrere deg og betale studieavgift. 
Les mer om dette her: 

        https://dmmh.no/studentliv/ny-student/semesterregistrering og  
        https://dmmh.no/studentliv/ny-student/studieavgift

• 15. september er fristen for å levere inn politiattest. Husk å søke om 
denne i god tid!  Mer informasjon her:  
https://dmmh.no/studentliv/ny-student/politiattest

• 15. september er fristen for å levere inn egenerklæringsskjema for tuber-
kulosekontroll. Les mer om dette her: 

        https://dmmh.no/studentliv/ny-student/tuberkulosekontroll

• Husk å søke om ønsket prakssisted fem uker før oppstart av praksis. Mer 
informasjon: https://dmmh.no/studier/praksis/tildeling-av-praksisplass

• Skaff deg studentbevis - last ned studentbevisappen. Mer informasjon: 
https://dmmh.no/studentliv/ny-student/studentbevis

• Itslearning – lurt å sjekke hver dag om du ikke vil gå glipp av viktig 
informasjon: https://dmmh.itslearning.com/Index.aspx

• Informasjon om timeplanen: 
        https://dmmh.no/studentliv/dine-studier/timeplan

• Pensumliste finner du under hvert emne i studieplanen: 
        https://studier.dmmh.no/nb/studieplaner

Informasjon om studiestart blir publisert på våre nettsider i god tid før studiestart. 

Følg med!

STUDIEADMINISTRATIVE STØTTESYSTEMER

Har du problemer med, eller spørsmål om itslearning eller TimeEdit send en 
mail til studiesystemer@dmmh.no

https://dmmh.no/studentliv/pa-campus/it-og-av/passord-it-konto
https://dmmh.no/studentliv/ny-student/semesterregistrering
https://dmmh.no/studentliv/ny-student/studieavgift
https://dmmh.no/studentliv/ny-student/politiattest 
https://dmmh.no/studentliv/ny-student/tuberkulosekontroll
https://dmmh.no/studier/praksis/tildeling-av-praksisplass
https://dmmh.no/studentliv/ny-student/studentbevis
https://dmmh.itslearning.com/Index.aspx
https://dmmh.no/studentliv/dine-studier/timeplan
https://studier.dmmh.no/nb/studieplaner


INTERNASJONALT KONTOR

Ta deler av studiet i utlandet. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet. 
Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennen-
de og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer 
til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er 
det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt 
om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdan-
ning.

Sjekk ut vår nettside https://dmmh.no/studier/utveksling for mer informajon 
om fordypningen og hvilke muligheter du har.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om internasjonal utveksling: 
international@dmmh.no

INTERNASJONAL
UTVEKSLING

https://dmmh.no/studier/utveksling

