
Kjære student 

 
Vi ønsker deg velkommen som ny student ved Dronning Mauds Minne Høgskole for 
barnehagelærerutdanning, Høgskolesenteret i Kristiansund. Vi er sikre på at du vil få en 
spennende og kunnskapsutviklende studietid hos oss, og vi ser frem til å møte deg. 

 
Oppstart og åpning av studiet er 02. september 2019 klokken 10.00 ved Høgskolesenteret i 
Kristiansund, Industriveien 18. Du ønskes høytidelig velkommen, og får deretter møte din 
klasse og klassestyrer. Klassestyrer vil orientere om studiet og gjennomgå fagplan og 
timeplan. 
 
For nye studenter som ønsker å delta på Åpningsuka/ fadderuka i regi av 
studentforeningen Æstudent, er det oppmøte på Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU) 
for oppstart og inndeling i faddergrupper tirsdag 20. august kl 11:00. Æstudent jobber med 
programmet for Åpningsuka helt frem til studiestart. Følg med på denne siden frem mot 
oppstart. 
  
På deltid er studiet organisert i samlingsuker med tre dager undervisning og 
nettundervisning hver tirsdag mellom samlingene. I det første studieåret er det 8 
samlingsuker, og i tillegg kommer praksisukene. Samlingsukene byr på variert undervisning 
fra 08.30 – 16.00 alle dager, unntatt mandag hvor vi begynner klokken 1000 og onsdager 
hvor vi slutter klokken 15.00. All undervisning er obligatorisk. Det er også obligatorisk å ha 
med pc på samlingsukene. Du kan se studieplanen din ved å gå inn på  www.dmmh.no 

 
I løpet av den første samlingsuken kommer vi til å være en del utendørs. Du må derfor ha 
med deg utstyr og klær, (støvler og gymtøy) som er egnet for dette. 
 
På nettsiden «Ny student» finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før 
studiestart: 
http://dmmh.no/for-vare-studenter/ny-student 

 
For å oppnå moderasjon ved reise fra hjemstedet til høgskolen første gang, kan du bruke 
opptaksbrevet som midlertidig dokumentasjon. 
 
Studenter i Kristiansund kan benytte HiKSU sine avtaler for overnatting. HiKSU har 
overnattingsavtaler med Quality Hotel Grand Kristiansund for kr 895,- (enkeltrom), 
1145,- (to personer i dobbeltrom – pr person kr 572,50). I tillegg har vi avtale med 
Atlanten Motell|Apartments|Camping som omfatter rom og leiligheter med ulike 
størrelser. Leilighetene har flere soverom og kan deles med andre studenter. Dette er en 
fin plass for de som ankommer med bil med gratis parkering.  
Booking gjøres direkte med overnattingsstedet på epost eller telefon. Øvrige detaljer 
rundt disse avtalene finner dere vedlagt. 

 
Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 73 80 52 00 eller send e-post til 
opptak@dmmh.no  Ønsker du å se deg rundt på campus før studiestart, så ta gjerne turen 
innom. 

 
Med vennlig hilsen 
Anne Svendsen (studieprogramleder)  og Anne Berg (klassestyrer) 

http://www.hiksu.no/
https://hiksu.no/apningsuka/
http://www.dmmh.no/
http://dmmh.no/for-vare-studenter/ny-student
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kristiansund/quality-hotel-grand-kristiansund/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures
https://www.atlanten.no/
mailto:opptak@dmmh.no


 

18.06.2019 

 

OVERNATTINGSAVTALER HIKSU 

 

HiKSU har inngått overnattingsavtaler med Quality Hotel Grand Kristiansund og Atlanten Camping. 

Dette er et tilbud som passer perfekt til våre tilreisende studenter, både på samlinger og i 

praksisperioder. 

 

Quality Hotel Grand Kristiansund: 

Pris per enkelt værelse, per døgn 895,- 
Tillegg for dobbelt værelse, 2 personer, 250,- 
Tillegg for superior værelse 200,- 
 
Tilbudet inkuderer: 
 

- Frokostbuffet 

- Fri entre til treningssenter 

- Forfriskninger i lobbyen 

- Wifi  

- 20% rabatt på a`la carte meny 

- Fordelsprogrammet Nordic Choise Club 

Bookingkode: HiKSU  
Studentbevis fremlegges 
 
 
 

Atlanten Motel | Apartments | Camping: 
 
                                                        Pr. natt           Man-Fre          Pr. måned  
 
Enkeltrom m/bad 1 person                    490,-             590,-              5990,- 
Premium apartment 1-2 personer           990,-           2990,-              9990,- 
Premium apartment 3-4 personer         1190,-           3990,-            11990,- 
Premium apartment 5-6 personer         1390,-           4990,-            13990,- 
 
 
Enkeltrom m/bad: Inkluderer wifi, kabel-tv, sengetøy & utvask.  
Fri tilgang til felles tv-stue, kjøkken, game room & parkering. Selvbetjent vaskerom  
 
Premium apartment: Fullt møblert leilighet med stue, kjøkken, 3 soverom, bad, terrasse & parkering. 
Inkluderer wifi, kabel-tv, sengetøy, utvask. Selvbetjent vaskerom.  
 
 
Frokost serveres daglig, fra kl. 6:00 (kr 95,-) 
 
Bookingkode: HiKSU 
Studentbevis fremlegges 
 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kristiansund/quality-hotel-grand-kristiansund/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regular-pictures
https://www.atlanten.no/
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