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Deltog i mødet: 

Ingelise Bogason (formand), Trine Berthold, Peder Elgaard, Halfdan Trolle, Bendik 

Herdlevær Støckert, Boris Brorman Jensen, Marianne Kazar og Anna Valtonen 

 
Desuden deltog: 
Torben Nielsen (rektor) og Charlotte Bundgaard (prorektor og referent) 
 
Afbud: 

Nille Juul-Sørensen (næstformand), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef, ikke 

medlem af bestyrelsen, Lene Rimpler (sek. f/ best. – ikke medlem af bestyrelsen) 
 

 
Dagsorden: 
 
Til godkendelse 

1.  Godkendelse af dagsorden 

2.  Godkendelse af referat fra forrige møde (bilag 1) 

 
Til orientering 

3. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden 
4. Ledelsesberetning og orientering v. rektor (bilag 2) 

inkl. kvartalsregnskab for 2013 v. administrationschef (bilag 3) 
 

Til drøftelse og vedtagelse 

5. Opfølgningsplan, sammenskrivning af implementeringsplan og 

udviklingskontrakt (bilag 4, 5, 6 og 7) inkl. drøftelse af budgetprioriteringer 

for 2014. 

6. Kommunikation 
7. Evt. 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at alle 

punkter på mødet var åbne.  

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  

 

2.  Godkendelse af referat fra forrige møde 

Referatet blev godkendt med følgende uddybende bemærkninger: s. 7 – 

strategiseminaret lægges fremover i februar måned.  

 
3.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesformanden 

Rektor og bestyrelsesformanden er inviteret til møde i Ministeriet sammen 

med Byggestyrelsen til en åben diskussion om ny skole. 

 

 



4.  Ledelsesberetning og orientering v. rektor  

Rektor henviste til det udsendte materiale (bilag 2) – og omtalte følgende 

punkter: 

APV: Alle ansatte har fået tilsendt et spørgeskema om det psykiske 

arbejdsmiljø og ét for det fysiske arbejdsmiljø. Alle besvarelser behandles 

anonymt. Desuden indkaldes alle medarbejdere til et fællesmøde den 31. 

maj, hvor konsulentfirmaet fremlægger resultatet af undersøgelsen og 

rapport. 

 

I forhold til Samarbejdsudvalget og tillidsmandsrepræsentationen har der 

været afholdt et møde mellem topledelsen og AC, Arkitektforbundet, hvor 

en model for tillidsmandsarbejdets betingelser samt procedure for tildeling 

af kompetencemidler for VIP-ansatte blev drøftet. Efterfølgende afholdtes 

et lærerforsamlingsmøde med deltagelse af Arkitektforbundet, hvor rektor 

desværre var forhindret i at deltage, da det var lagt uden forudgående 

aftale med rektors kalender. På et kommende lærerforsamlingsmøde skal 

der om muligt vælges en tillidsmand blandt VIP.  

Bestyrelsen tilkendegav, at det var en fin måde at tackle situationen ved at 

inddrage Arkitektforbundet som tredje part, og at Bestyrelsen føler sig 

fuldt orienteret via rektor samt Bestyrelsens VIP-repræsentant.  

 

Skolen arbejder på en RIBA akkreditering og har haft besøg af en uvildig 

konsulent fra RIBA. Besøget forløb fint, og der er en god sandsynlighed 

for, at Skolen opnår en godkendelse. RIBA aflægger Skolen et besøg igen 

til efteråret og atter en gang i løbet af det kommende år, hvorefter den 

endelige akkreditering gennemføres. 

 

Et avisindstik om Arkitektskolens aktiviteter i Aarhus-semestret er landet i 

140.000 århusianske postkasser. Det er ikke en dybdegående præsentation 

af Skolen og vores faglighed, men et signal om, at vi eksisterer, er 

engagerede og gerne vil noget med byen. 

Bestyrelsen har fået tilsendt avisindstikket og tilkendegav, at det er fint. 

 

Efter- og videreuddannelsen har igennem længere tid været for 

nedadgående, og det er tid at starte Efter- og videreuddannelsen op igen 

fra bunden. Det er vigtigt at få en ny start, der bringer Efter- og 

videreuddannelsen langt tættere på Skolen som helhed og at finde en 

form, der gør den til en integreret del af det faglige miljø. 

 

Der er opslået en række nye stillinger, og der er indkommet 220 

ansøgninger, som fordeler sig således: 

MSO Research by Design: 12 

MSO Bæredygtighed: 7 

Lektor i Bosætning: 11 

Adjunkt i Bosætning: 17 

Lektor/adjunkt i Design: 30 

5 Ph.d. stillinger: 134 

Ph.d. i Materiale og digitalisering: 9 

Bestyrelsen tilkendegav, at de finder det positivt og flot med de mange 

ansøgere. Rektor uddybede, at der i den forestående proces med 



bedømmelser og ansættelsessamtaler også vil blive lagt vægt på, at 

ansøgerne er gode team-players. Det faglige skal naturligvis være i orden, 

men også motivationen, engagementet og åbenheden overfor at arbejde i 

teams skal spille en væsentlig rolle. Processen kører frem til ultimo juni, 

således at der kan udsendes svar til ansøgerne før sommerferien. 

Yderligere fire stillinger opslås på denne side af sommer. 

Anna Valtonen anførte, at hun har positive erfaringer med at bede 

potentielle nyansatte om at afholde en prøveforelæsning, og rektor 

anførte, at Skolen vil overveje det, ikke mindst for MSO-ansættelserne. 

 

På TAP-siden er der netop afholdt en workshop om samarbejde. 

Workshoppen falder i flere dele og strækker sig over et par måneder. Den 

første workshop forløb godt, og det synes at være et godt tidspunkt at 

gennemføre den nu, efter at flere TAP-medarbejdere har forladt skolen. De 

medarbejdere, der nu udgør kernen, går ind i det med stor motivation.  

Bestyrelsen hilser initiativet velkomment, og glæder sig over det gode og 

positive engagement. 

Kim Herforth Nielsen fra 3xN er netop blevet adjungeret professor for en 

periode på 5 år. Han afholder sin tiltrædelsesforelæsning i juni måned i 

forbindelse med indvielsen af skolens nye værksted. Der er lagt op til et 

samarbejde med tegnestuen, som skal gå direkte ind i undervisningen. 

Kim Herforth Nielsen er blandt andet blevet bedt om at lave en dansk 

version af et undervisningsforløb i Cradle to Cradle-tankegangen for både 

bachelor- og kandidatuddannelsen. Desuden er det aftalt, at tegnestuens 

materialedatabase placeres på Skolen, og at vi sammen skal drive den 

fremover. Skolen vil endvidere kunne få glæde af at trække på Kim 

Herforth Nielsens store netværk, og der er hermed lagt op til et både dybt 

og bredt samarbejde, som vi har store forventninger til.  

 

Inspireret af de udbytterige dage på Designskolen i Umeå vil rektor lave et 

lignende arrangement på Arkitektskolen Aarhus for Bestyrelsen med oplæg 

bl.a. fra Bacheloruddannelsen, Kandidatuddannelsen og Efter- og videre-

uddannelsen. Han vil forsøge at lægge det i forbindelse med afgangspe-

rioden. Bestyrelsen bakker meget op om dette initiativ. 

 

Hjemmeopgaverne for udvælgelse af kandidater til optagelsesprøven er nu 

gennemført. 

 

Et kandidatstudio, Studio M:A:D er pt. på Designmesse i Milano, hvor de 

udstiller materialeeksperimenter fra deres undervisningsforløb om 

udstillingsarkitektur og møbeldesign. 

 

I Kina er der gennemført en udstilling med arbejder fra skolens joint studio 

med CAFA.  

 

Det er nu sikkert, at skolen udelukkende får Kvote 2-optag fra 2015. Det 

mere præcise forløb kendes endnu ikke. Vi er blevet spurgt om 

screeningskriterier og har svaret sammen med KADK og Designskolen 

Kolding.  

 



Der er igangsat en proces for udarbejdelse af en ny studieordning, der skal 

være på plads pr. 1. september. Der er stor tilfredshed med processen.  

 

Første platformsmøde er afviklet, og den anden platformsdag er dagen 

efter Bestyrelsesmødet. Derefter følger processen, hvor platforme og 

kandidatstudios udvælges. 

 

Der er igangsat et pilotprojekt, Design Realisation, der handler om at 

bringe de studerendes projekter nærmere en realisering. Arkitekter og 

ingeniører er mentorer for de studerende. Projektet tilfører de studerendes 

arbejder en realisme, ligesom det er med til at skabe netværk både for den 

enkelte og for Skolen.  

 

Der er en del, der tyder på at Arkitektskolen pr. 1.1.2014 bliver selvejende 

og overgår til taxameter-finasiering. Det betyder, at skolen tildeles midler 

ud fra antal studerende, der gennemfører studiet. Det forventes, at 

bevillingen herefter fordeles på en Forskningsbevilling, et 

Bygningstaksameter og et gennemførelsestaksameter.  

Skolen skal underlægges en ny lov. Det er endnu ikke afklaret, om skolen 

kommer under Universitetsloven, eller om det bliver en selvstændig lov, 

hvilket der klart er at foretrække.  

Boris Brorman Jensen spurgte, hvad selveje kommer til at betyde? Rektor 

svarede, at der bl.a. lægges op til, at man selv ejer sine bygninger. Men 

det kræver, at der er økonomi til det – og skolen ejer for nuværende ikke 

selv sine bygninger. Der kan blive tale om flere modeller: Gradvist selveje 

over flere år, eller overdragelse af de bygninger, der ejes af staten, til ca. 

halvdelen af den offentlige vurderingspris. Rektor vurderer, at selveje er 

endnu et incitament til at bygge en ny skole. De læringsrum, vi benytter, 

er vigtige faktorer for uddannelsens kvalitet, ligesom vi ønsker at åbne 

huset mere for offentligheden. Rektor mener, at der er en god dialog både 

med Ministeriet og med Aarhus Kommune om ny skole. Et konsulentfirma, 

som arbejder med programmeringsprocesser, er blevet bedt om at komme 

med et bud på, hvordan programmeringsprocessen for ny skole kan se ud. 

I forhold til taksameter, måles der nu også på forskningen, og det er derfor 

vigtigt, at skolen nu opgraderer, ikke mindst med de nyopslåede, 

forskningsbærende stillinger. Desuden lægges der stadigt større vægt på, 

at medarbejderne fokuserer mere på forskningen og på at formidle 

forskningen blandt andet igennem undervisningen.  

 
Kvartalsregnskab for 2013 

Da Jørgen Hedegaard-Jensen ikke var til stede, fremlagde rektor 

kvartalsregnskabet.  

Overskuddet i første kvartal skyldes, at mange udgifter først kommer 

senere på året. Det er helt på linje med sidste år. 

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til regnskabet for første kvartal og 

fandt, at det ser særdeles fornuftigt ud.  

Bestyrelsen ønsker at se tal for s/l-ratioen. Rektor sagde, at den ligger på 

ca. 1:20, hvis man kun inddrager dem i undervisningen. Inddrager man 

alle de VIP’er, der er ansat på skolen, er tallet mindre – s/l-ratio regnes ud 

inden næste møde. 



 

Årsrapporten 

Årsrapporten udarbejdes af skolen i samarbejde med ministeriet, der 

godkender den, før den underskrives af rektor og bestyrelsen. Rapporten 

indeholder en opfølgning på rammeaftalen for 2012. Skolen kommer ud 

med en positiv opfyldelse af de fleste mål. Samlet vurderes målopfyldelsen 

som tilfredsstillende, og der er et overskud i 2012 på 1,5 million kr. 

 

 
 

5. Opfølgningsplan, sammenskrivning af implementeringsplan og 

udviklingskontrakt, inkl. drøftelse af budgetprioriteringer for 2014 

Opfølgningsplanen blev diskuteret indgående på gårsdagens 

strategiseminar. 

I den udsendte version 2.0 er det intentionen at sondre mellem punkter fra 

udviklingskontrakten (rødt), som Bestyrelsen holder særligt øje med, 

implementeringspunkter (sort), som Bestyrelsen følger jævnligt op på, og 

implementeringspunkter (gråt), som rektor orienterer om, hvis der er 

væsentlige ændringer fra planen. 

Opfølgningsplanen skal bearbejdes igen ud fra visionen, som blev 

diskuteret på bestyrelsesseminaret. Ligeledes arbejder rektor videre med 

at reducere papirets længde og detaljeringsgrad i det omfang, det skønnes 

muligt. 

 
Budgetprioriteringer 

Rektor laver udkast til budget for 2014 på baggrund af de prioriteringer, 

som Bestyrelsen tilkendegav på strategiseminaret. Budgetudkastet 

fremlægges og diskuteres på bestyrelsesmødet i september. 

 
 
6.  Kommunikation 

Kommunikationsprojektet skal fortsat udvikles, blandt andet foreslog 

Bestyrelsen at lave en ’lightweight’-udgave, der fremhæver de kvalitative 

elementer – eksempelvis i form af en video, der forklarer Skolens profil og 

struktur og fremhæver Skolens miljø og værdier. 

Rektor fortalte, at Skolen ønsker at involvere Journalisthøjskolen med 

henblik på at få journaliststuderende til at udvikle apps, samt finde og 

formidle de gode eksempler fra skolens dagligdag. Bestyrelsen hilste 

initiativet velkomment og fremhævede, at kommunikationsindsatsen er en 

on-going proces, og at alle organisationer arbejder løbende med udvikling 

af kommunikation. Der blev spurgt til status for grundfortællingen, og 

rektor tilkendegav, at grundfortællingen skal være færdig før 

sommerferien, og at dialogen med Journalisthøjskolen derefter fortsættes. 

Grundfortællingen rundsendes til Bestyrelsens medlemmer, når den er tæt 

på at være færdig, og der er så mulighed for skriftligt at kommentere den.  

 

 
7.   Evt. 

Bestyrelsen måtte med stor beklagelse sige farvel til Bendik og Halfdan, 

der begge skal til udlandet. Bestyrelsen takkede dem varmt for den store 

indsats og ønskede dem held og lykke. 


