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BESTYRELSEN 

DAGSORDEN TIL 
BESTYRELSESMØDE 28. JANUAR 
2019

10.00 1) Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt 

2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 30.

november 2018

Bilag:

Referat af bestyrelsesmødet 30. november 2018

Huskeliste november 2018

10.15 3) Temadrøftelse: 

Status for NEW AARCH  

ved prorektor Kristine Leth Juul 

11.15 4) Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor 

Korte orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden og 

rektor  

11.30 5) Rektors årsberetning 2018 

Til bestyrelsens orientering vedlægges rektors årsberetning 

for 2018 

Bilag: 

Rektors årsberetning for 2018 

11.45 6) Budget- og regnskabsopfølgning 

Bilag: 
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Sagsfremstilling 

Status årsregnskab 2018 

Konsolideret budget 2019 

Referat af møde i økonomi- og revisionsudvalget 14. januar 

2019 

12.15 7) Årsrapport 2018 

Til godkendelse vedlægges første udkast til årsrapport 2018 

inkl. statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 

Bilag: 

Sagsfremstilling 

Henvendelse fra SIU 11. december 2018 

Udkast til årsrapport 2018 

Statusredegørelse strategisk rammekontrakt 

12.30 8) Opfølgning fra bestyrelsesseminaret 2018 

Til drøftelse vedlægges studenterrepræsentanternes input 

til elitedrøftelsen på bestyrelsesseminaret. 

Bilag: 

Studenterrepræsentanternes syn på eliteskolebegrebet 

Noter fra bestyrelsesseminaret 24. september 2018 

12:45 9) Eventuelt 

13:00 FROKOST på Godsbanen 
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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 
Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, 

Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar, 

Thor Bested og Jakob Brask. 

Desuden deltog: Torben Nielsen, Christian Koch Ramsing, Rasmus 

Grønbæk Hansen, Charlotte Bundgaard og Rebekka Sylvest (referent) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt

Mødets dagsorden blev godkendt. Der var ingen punkter til eventuelt og

ingen af bestyrelsens medlemmer gjorde opmærksom på inhabilitet.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 25. september 2018

Referatet af bestyrelsesmødet 25. september 2018 blev godkendt. De

studerende uddelte et notat med supplerede bemærkninger til noterne fra

bestyrelsesseminaret. Det blev aftalt, at de studerendes bemærkninger

vedlægges til drøftelse på bestyrelsesmødet i januar 2019. Der var ingen

yderligere bemærkninger til den vedlagte huskeliste over emner til de

kommende bestyrelsesmøder.

3. Temadrøftelse

Nille Juul-Sørensen præsenterede sit bud på den internationale udvikling

af branchen. NJS gjorde blandt andet opmærksom på, at der i kraft af

fremtidige begrænsede ressourcer, klimaudfordringer og det stigende

befolkningstal sker en hastig udvikling i retning af cirkulær økonomi. Det

blev påpeget, at der fremover er et tydeligt behov for arkitekter til trods

for, at udviklingen særligt inden for automatiseringen foregår hurtigt. Der

vil til stadighed være behov for kunstneriske kompetencer, som ikke kan

genereres digitalt.

Bestyrelsen kvitterede for et meget inspirerende oplæg. Det blev blandt 

andet nævnt, at det er vanskeligt at få hånd om udviklingen. Det kræver et 
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stort mentalt skifte. Det blev ligeledes påpeget, at der i endnu højere grad 

er behov for tværfaglige kompetencer og samarbejder i en verden, som 

bliver mere og mere kompleks. Det blev nævnt, at oplægget med fordel 

kan danne grundlag for drøftelser på bestyrelsens seminar september 

2019. 

4. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Der var ingen orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden eller rektor.

5. Rektors ledelsesberetning

Rektor gennemgik den vedlagte ledelsesberetning blandt andet om status

for NEW AARCH. Projektforslaget skal afleveres inden jul. Det er

bygningsstyrelsen, som skal godkende materialet, mens arkitektskolen er

med som observatør og sparringspartner. Det blev nævnt, at

arkitektskolen har modtaget 26 mio. kr. fra A.P. Møller fonden til

biblioteksfunktionen/mediatektet og didakteket. Der var et ønske i

bestyrelsen om at blive præsenteret nærmere for disse funktioner på et

kommende møde. Rektor orienterede herudover om styringsdialogmødet

med styrelsen den 22. november, hvor der blev udtrykt tilfredshed med

arkitektskolens arbejde med den strategiske rammekontrakt. Rektor

nævnte, at styrelsens direktør Nikolaj Veje på det kommende halvårlige

møde med rektorerne for de kunstneriske institutioner vil orientere om

mulighederne for selveje. Bestyrelsen opfordrede til at blive orienteret om

styrelsens udmelding i forhold til selveje på det kommende

bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes tilføjet til ledelsesberetningen, at der

netop er gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) på arkitektskolen,

som præsenteres for bestyrelsen til januar.

Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning. 

4. Præsentation af skolens storytelling-projekt

Rektor indledte præsentationen ved at fortælle, at storytelling-projektet

oprindeligt er initieret af bestyrelsen for ca. et års tid siden. Projektet

består af flere forskellige elementer. Der er blandt andet udarbejdet en

kernefortælling om arkitektskolen og arkitektens rolle i verden. Der er også

udviklet en række konkrete redskaber og skabeloner, som skolens ansatte

kan bruge som hjælp til at styrke kommunikationen udadtil. Arkitektskolen

har herudover fået udviklet en film, som blev præsenteret for bestyrelsen

på mødet. Filmen er den første af to film, som danner en overordnet

ramme for kommunikationen af, hvad arkitektskolen står for.

Kommunikationsmedarbejder Signe Janderup præsenterede herefter

arkitektskolens nye hjemmeside, som har styrket fokus på

brugervenlighed og blandt andet kommunikation gennem videoer.
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Bestyrelsen udtrykte begejstring for såvel den viste film som den nye 

hjemmeside. Det blev aftalt, at bestyrelsen på et kommende møde 

præsenteres for den næste film, som i højere grad har fokus på de 

studerende, skolens forskning og eksterne samarbejder.  

7. Erhvervskandidatuddannelse i arkitektur

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen præsenterede arkitektskolens

oplæg til en erhvervskandidatuddannelse, som udbydes i en

forsøgsordning fra 2019 jf. vedlagte præsentation. Der er lagt op til en

model, hvor byplanlægning er i fokus givet de gode

beskæftigelsesmuligheder i kommunerne og i de store

rådgivningsvirksomheder.  Uddannelsen koncentreres omkring forløb på

10 uger ad gangen. Det blev nævnt, at skolens studerende har udtrykt

bekymring i forhold til byplanlæggervinklen til trods for, at

erhvervskandidatuddannelsen bliver på samme niveau som den ordinære

kandidatuddannelse og derfor kan bruges bredt efterfølgende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med, 

at udbuddet sker inden for byplanlægning.  

8. Budget- og regnskabsopfølgning

Administrationschefen gennemgik regnskabet for 2018, som viser et ÅTD

overskud på 2 mio. kr., hvilket er et fald på 4,7 mio. kr. i forhold til

september måned. Det skyldes primært en ekstra kontantfinansiering af

NEW AARCH på 3,4 mio. kr. Det er forventet, at der i løbet af de sidste

måneder i 2018 vil være en yderligere positiv budgetafvigelse på ca. 1

mio. kr. Administrationschefen nævnte, at investeringskataloget efter

anbefaling fra økonomi- og revisionsudvalget er justeret, så der i de sidste

måneder af 2018 foretages investeringer for ca. 5 mio. kr., så det samlede

regnskabsresultatet forventes at lande på det budgetterede underskud på

2,2 mio. kr.

Administrationschefen præsenterede det vedlagte forslag til budget for 

2019, hvor der budgetteres med et underskud på 2,5 mio. kr. i forventning 

om at fremrykke kontantfinansieringen af NEW AARCH yderligere. Der 

pågår pt. en dialog med styrelsen herom. Styrelsen har tidligere godkendt 

et budgetoverslag med et 0 resultat. Det blev påpeget, at arkitektskolen 

budgetterer med nyansættelser/ forlængelser svarende til i alt 9,4 årsværk. 

I 2019 vil der reelt set være tale om status quo i forhold til antallet af 

fastlønnede årsværk. 
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Formanden for økonomi- og revisionsudvalget kvitterede for et godt og 

meget transparent materiale. Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab 

2018 til efterretning og godkendte det vedlagte udkast til budget 2019, 

som enten kan resultere i et underskud på 2,5 mio. kr. el. 0 afhængig af 

dialogen med styrelsen. Der var et ønske i bestyrelsen om at få et overblik 

over igangværende og kommende projekter med ekstern finansiering 

eksempelvis på det kommende møde januar 2019.  

9. Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Rektor præsenterede det vedlagte forslag til aktiviteter i 2019, som

primært baserer sig på input fra de strategiske arbejdsgrupper. Forslagene

blev uddybet af de respektive medlemmer af den faglige ledelse, der er

tilknyttet de enkelte arbejdsgrupper. Rektor supplerede med at orientere

om, hvordan de tre centrale elementer fra bestyrelsesseminaret er

integreret i handlingsplanerne. Det drejer sig primært om en særlig

indsats med styrkelse af skolens internationale netværk, som skolens

professorer vil arbejde med. Der er herudover forslag om, at der i de

kommende krav til praktikaftaler vil indgå, at de studerende skal opnå

erfaring med tværfagligt samarbejde. Benchmarking integreres i første

omgang under strategisk mål 4 om digitalt understøttet læring.

Bestyrelsen godkendte herefter de præsenterede forslag til handlinger i 

2019. 

10. Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesformanden indledte med at nævne, at det ikke er hensigten, at

bestyrelsen endnu en gang skal drøfte bestyrelsesevalueringen. Det

handler primært om at følge op på evalueringen med forslag til konkrete

initiativer.

Der var stor opbakning i bestyrelsen til at fortsætte med temadrøftelserne, 

som blev indført i forbindelse med evalueringen i 2017. Der var herudover 

støtte til, at økonomi- og revisionsudvalget skal fortsætte i 2019, og at 

uddannelseschefen og forskningschefen deltager i bestyrelsesmøderne. 

De bidrager til at kvalificere diskussionerne. Det blev som noget nyt aftalt, 

at der i 2019 ved minimum et møde afsættes ca. ½ time til, at bestyrelsen 

kan mødes uden ledelsen eksempelvis, når rektors resultatkontrakt skal 

drøftes.  

11. Bestyrelsens arbejdsplan 2019

I 2019 er der aftalt fire møder i bestyrelsen, som tilrettelægges i henhold

til bestyrelsens forretningsorden. Der er samtidig forslag om, at
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bestyrelsens mødemateriale ikke bliver offentligt tilgængeligt samtidig 

med, at bestyrelsen får materialet.  

Bestyrelsen godkendte den vedlagte arbejdsplan for 2019 og tilkendegav 

sig enige i, at bestyrelsesmaterialet ikke bliver offentligt tilgængeligt inden 

bestyrelsesmødet. Det blev i stedet aftalt, at bestyrelsesmaterialet i det 

omfang, det er muligt, bliver tilgængeligt på moodle, så skolens 

medarbejdere kan orientere sig i materialet inden mødet. 

12. Eventuelt

Det blev aftalt, at bestyrelsen på et kommende møde skal have en

studentervinkel eksempelvis ved præsentation af et afgangsprojekt.
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BESTYRELSENS HUSKELISTE 
December 2018 

Huskeliste 

Emne Bemærkninger Ansvarlig 

Selveje Orientering om RKU’s 

dialog med styrelsen 5. 

december 2018 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

28. januar 2019

APV Præsentation af 

undersøgelsens 

resultater og 

opfølgningen på 

undersøgelsen 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

28. januar 2019

NEW AARCH Præsentation af status for 

projektet, herunder 

præsentation af 

mediatektet/didakteket 

Prorektor 

Bestyrelsesmødet 

28. januar 2019

De studerendes 

kommentarer til 

elitediskussionen på 

bestyrelsesseminaret 

2018 

Jf. bilag fra de 

studerende 

Rektor 

Bestyrelsesmødet 

28. januar 2019

Storytelling-projektet 

Film nr. 2 

Præsentation af film nr. 2 

i sammenhæng med den 

første film om 

arkitektskolen. 

Rektor 

Formentlig på 

maj-mødet 

Oversigt over 

igangværende og 

forventede projekter 

I tilknytning til den 

fremtidige økonomi. 

Præsenteres for 

Administrationsch

ef 

Bestyrelsesmødet 
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Emne Bemærkninger Ansvarlig 

med ekstern 

finansiering 

økonomi- og 

revisionsudvalget 

evt. 28. januar 

2019 

Udviklingen af 

branchen 

internationalt 

Nilles temaoplæg evt. på 

bestyrelsesseminar i 

2019 

Rektor/bestyrelses

formanden 

Temadrøftelse 

”Livet som 

studerende” 

Evt. præsentation af et 

afgangsprojekt 

Rektor 

Ansættelse af 

videnskabelige 

medarbejdere 

Behov for en drøftelse i 

bestyrelsen af det store 

omfang af internationale 

ansøgere/ikke 

nordeuropæiske til VIP-

stillinger.  

Rektor 

Drøftes inden 

næste opslag af 

VIP-stillinger  

International strategi Forslag om at udarbejde 

en international strategi 

for strategisk at 

imødekomme det store 

ønske om samarbejde 

med AAA. 

Rektor 

Udarbejdes i 

internationalt 

udvalg og 

præsenteres for 

bestyrelsen  

Dimittendanalyse Dimittendanalysen 

opdateres og 

præsenteres for 

bestyrelsen én gang 

årligt. 

Rektor 

Præsenteres på 

bestyrelses-

seminaret 

september 2019 
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REKTORS ÅRSBERETNING 2018 

Faglige resultater i 2018 

2018 blev endnu et spændende år for Arkitektskolen Aarhus, hvor der blev 

igangsat rigtig mange aktiviteter i arbejdet hen imod en skandinavisk 

eliteskole for arkitekturudvikling. Det gælder ikke mindst arbejdet med de 

fysiske rammer for en ny skole i 2021 og en styrket indsats i forhold til 

eksternt samarbejde både i uddannelsen og i skolens forskning. Neden for 

præsenteres en række af de væsentligste faglige resultater. 

NEW AARCH 

I januar 2018 prækvalificerede Bygningsstyrelsen tre totalentreprenører til 

opgaven at bygge den nye arkitektskole. Projektet blev udbudt som en 

totalentreprise med en fast økonomisk ramme efter den nye udbuds- og 

samarbejdsmodel New Partnering. I april blev entreprenørfirmaet A. 

Enggaard tildelt opgaven efter udbud med forhandling. 

Totalrådgiverholdet bestående af ADEPT, Tri-Consult og Steensen 

Varming overgik herefter til entreprenøren, og henover sommer og efterår 

er projektet blev bearbejdet, detaljeret og optimeret, så der nu er vished 

om, at skolen får den ønskede kvalitet og funktionalitet, samt at byggeriet 

kan holdes inden for den økonomiske ramme. I januar 2019 godkendte 

styregruppen at videreføre projektet på baggrund af projektforslag, 

ligesom det også stod klart, at ingen af parterne ønsker at anvende 

exitmuligheden. En væsentlig risiko er hermed minimeret for projektet, og 

myndighedsprojektet er herefter indsendt til behandling i Aarhus 

Kommune. 

I 2018 har arkitektskolen søgt og fået tilsagn fra to fonde, som på hver sin 

måde vil bidrage til at løfte kvaliteten på den nye skole. Ny Carlsberg 

Fondet har givet tilsagn om støtte til kunstnerisk udsmykning. A. P. Møller 

Dato: 09.01.2019 
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Fonden har givet en donation på 26 mio. kr. til de to projekter Mediateket 

og Didakteket. Mediateket er indretningen af det kommende bibliotek med 

et meget stort træmøbel i flere etager, som skal rumme den store 

bogsamling og en lang række studiepladser. Arkitektskolen inviterede tre 

arkitekter til at afgive tilbud på denne mindre opgave, og det blev 

tegnestuen Praksis som vandt med et overbevisende forslag og samlet 

bedste tilbud.  

Didakteket omfatter både det kommende auditorium og et mere 

multifunktionelt rum som grænser op til. Her anvendes donationen til 

markant at løfte den tekniske kvalitet af AV-udstyr, lyd og billede samt 

mulighed for en stor grad af foranderlighed med sceneloft og 

særindretning. 

Den store donation fra A. P. Møller Fonden øger det samlede beløb 

betragteligt, hvor Arkitektskolen Aarhus selv er bygherre. Det har øget 

behovet for bygherrerådgivning, hvorfor skolen i december 2018 har 

udbudt denne ydelse. Det er forventet, at en bygherrerådgiver kan findes 

1. april 2019.

Endelig har der været arbejdet meget med indretningen af de kommende 

arbejdspladser for skolens ansatte. Der har været afholdt et mindre 

parallelopdrag med deltagelse af fire forskellige arkitekt/designere til at 

give hver deres bud på, hvordan skolen kan indrette et storrumskontor. En 

projektgruppe valgte et forslag fra den unge tegnestue Spant Studio, som 

er uddannet fra skolen og i dag har tegnestue på Institut for X. Dette 

forslag er blevet videreudviklet og præsenteret for hele skolen, som har 

givet gode input til den videre proces. 

Med et markant fokus på indretningen af hele den nye skole har det tidligt 

været muligt at give relevant input til byggeprojektet og dermed sikre 

rettigheden. Projektets tidsplan er udvidet med tre måneder, da det var 

muligt for A. Enggaard at tilbyde insitustøbt beton i stedet elementer 

inden for den samlede økonomiske ramme, dog med en øget 

anlægsperiode. Aflevering af projektet sker derfor 1. april 2021. 

Arkitektuddannelsen 

Arkitektskolen oplevede en betydelig stigning i antallet af ansøgere til 

skolens bacheloruddannelse i 2018. Der var ikke mindre end 864 ansøgere, 

hvilket er en stigning på 17 % set i forhold til 2017. Arkitektskolen optog i 

overensstemmelse med dimensioneringen 122 studerende på 

bacheloruddannelsen. Samtidig har der i 2018 været en stigning i antallet 

af optagne på kandidatuddannelsen, hvilket primært skyldes, at mange af 
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skolens bachelorer vælger at tage en studiepause mellem 

bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen. Studiepausen bruges 

typisk til opkvalificering gennem et studierelevant arbejde, hvilket 

vurderes at have en positiv effekt på de studerendes motivation og 

engagement.  Arkitektskolen har i 2018 samlet set haft færre studerende 

end i de foregående år, hvilket er et resultat af dimensioneringen. Der var 

således 722 studerende i 2018 mod 744 i 2017 jf. tabellen neden for.  

2016 2017 2018 

Antal ansøgere 722 741 864 

Antal studerende 775 744 722 

Nyindskrevne 

bachelorstuderende 

141 121 122 

Nyindskrevne 

kandidatstuderende 

106 115 134 

Færdiguddannede 

bachelorer 

116 117 122 

Færdiguddannede 

kandidater 

131 101 135 

Omsætning (mio. 

kr.) 

126,5 117,1 120,6 

Eksterne 

forskningsmidler 

(tiltrækning af 

midler i mio. kr.) 

6,5 14 8,9 

Eksterne 

forskningsmidler 

(forbrug i mio. kr.) 

5,5 4,5 11 

Ansatte (årsværk) 121 119 127 

Studiemiljøundersøgelse 

Arkitektskolen gennemført i 2018 en studiemiljøundersøgelse, som 

generelt set viser en stor tilfredshed med studiemiljøet og de sociale- og 

faglige fællesskaber på skolen. 75 % af de studerende gav udtryk for enten 

at være meget tilfredse eller tilfredse med studiemiljøet. 83 % af 

studerende vurderede, at de generelt trives på uddannelsen. 84 % af de 

studerende føler sig som en del af et fagligt fællesskab på skolen, mens 81 

% vurderer, at vejlederne giver en brugbar feedback på det daglige 

arbejde. 81 % af de studerende føler sig som en del af et socialt fællesskab 

på skolen. Blot 33 % af de studerende er tilfredse med det fysiske 

undervisningsmiljø (lys, støj, indeklima, indretning). 47 % vurderer, at de 
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nemt kan finde informationer om uddannelsen. Ikke mindre end 68 % af 

de studerende oplever stærke stress-symptomer i forbindelse med 

uddannelsen. Skolens ledelsen har som opfølgning på undersøgelsen, 

efter input fra en intern arbejdsgruppe bestående af både undervisere og 

studerende, valgt at sætte særligt fokus på emnerne forebyggelse af 

stress, forbedring af rengøringen og forbedring af kommunikationen til de 

studerende.  

Den strategiske rammekontrakt 2018-2021 

Juni 2018 underskrev arkitektskolens bestyrelsesformand og ministeren 

en strategisk rammekontrakt for 2018 til 2021. I den strategiske 

rammekontrakt blev skolens ambition for den kommende periode 

præciseret til følgende: 

Arkitektskolen Aarhus skal med NEW AARCH være en eliteinstitution for 

arkitekturudvikling med klart fokus på stærke praksisrelationer og eksterne 

samarbejder samt en skole, som er i førertrøjen inden for digital dannelse 

og fabrikation.  

I den strategiske rammekontrakt er der udpeget fire strategiske mål for de 

kommende år.  

• Højt læringsudbytte. Arkitektskolens fælles strategiske

kvalitetsudvikling skal understøtte, at de studerende opnår er højt

læringsudbytte.

• Tydelige og relevante kompetencer. Stærke praksisrelationer og

eksterne samarbejder skal bidrage til, at arkitektskolens dimittender

opnår tydelige og relevante kompetencer, som understøtter

samfundets behov.

• Forskning, som kan bidrage til at udvikle branchen. Stærke

praksisrelationer og eksterne samarbejder skal sikre, at skolens

forskning af høj kvalitet bidrager til udviklingen af branchen.

• Kompetencer, der skal styrke branchens digitale transformation.

Digitalt dannede studerende og forskning inden for digital fabrikation

skal understøtte den igangværende transformation af branchen.

I tilknytning til de enkelte mål blev der efteråret 2018 nedsat interne 

arbejdsgruppe, som i første omgang primært har konkretiseret de enkelte 

mål til handlinger for de kommende år.  
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Storytelling-projektet 

På initiativ af bestyrelsen har arkitektskolen i 2018 gennemført et 

storytelling-projekt, som består af en række forskellige elementer. 

Sammen med mediebureauet Advice er der formuleret en kernefortælling, 

der skal danne grundlag for den fremadrettede storytelling om 

Arkitektskolen Aarhus. Ud over kernefortællingen har arkitektskolen 

udviklet en ny hjemmeside, som blandt andet har fokus på et mere visuelt 

udtryk gennem videoer. M2 film har ligeledes udarbejdet den første af to 

præsentationsfilm om arkitektskolen, som blev vist på bestyrelsesmødet 

30. november 2018.

Dialog med aftagere 

Arkitektskolen har i 2018 styrket den formaliserede dialog med aftagerne. I 

begyndelsen af året blev en række centrale interessenter som Danske 

Arkitekter og DI bedt om at udpege medlemmer til et nyetableret 

Dialogforum for Arkitekturuddannelse og Praksis (DAP). DAP har til formål 

at styrke dialogen om uddannelsens udvikling og arbejdsmarkedets 

fremtidige behov for kompetencer. Der har i 2018 været to møder i DAP 

med fokus på skolens strategiske udvikling hen imod en eliteskole, det 

kommende udbud i 2019 af en erhvervskandidatuddannelse i arkitektur, 

arkitektuddannelsens generelle relation til praksis og indholdet af en 

aftagerundersøgelse. Dialogen med DAP har været med til at tydeliggøre 

vigtigheden af at fastholde den projektbaserede undervisning og den 

tætte kobling til praksis under uddannelsen eksempelvis gennem 

praktikken, som vurderes at være afgørende for dimittendernes 

efterfølgende beskæftigelse. 

Dimittendanalyse 

Dimittendernes beskæftigelse og ledighedsgrad har igen i 2018 været et 

stor fokusområde. I 2018 gennemførte arkitektskolen en 

dimittendundersøgelse af dimittenderne fra 2014 til 2017 med fokus på 

dimittendernes beskæftigelse og ledighed. I analysen blev det 

konkluderet, at langt flere af skolens dimittender kommer i beskæftigelse 

både over tid og for hver årgang, at Arkitektskolen Aarhus klarer sig godt i 

forhold til andre sammenlignelige institutioner. Der har været en stigende 

efterspørgsel efter arkitekter og arkitektbranchen beskæftiger flere og flere 

udenlandske arkitekter. Dimittendanalysen viser, at dimittendernes 

ledighed efter to år er faldet fra 18 % til 10 %, hvilket nogenlunde svarer til 

akademikernes generelle ledighed. Det betyder, der blot er 12 dimittender 

fra 2015, som fortsat er ledige efter to år.  

Arkitektskolen har også i 2018 som i de foregående to år tilbudt 

dimittenderne et individuelt tilrettelagt jobsøgnings- og karriereforløb. 
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Dimittendanalysen viser, at den særlige jobsøgningsindsats ser ud til have 

en positiv effekt på dimittendernes ledighedsgrad. Der er eksempelvis sket 

et betydeligt fald i ledigheden efter 12 mdr. fra 24 til 15 %.  

Arkitektskolen har herudover i 2018 igangsat et særligt initiativ for at 

styrke de bachelorstuderendes bevidsthed om egne kompetencer og 

overvejelser om fremtidige karrieremuligheder allerede på et tidligt 

tidspunkt i uddannelsesforløbet. Det er blandt andet sket i forbindelse 

med den obligatoriske bachelorpraktik af tre ugers varighed på 6. 

semester.  

Forskning 

Foråret 2018 var præget af udstillingen FORSK!, der blev afholdt på 

Godsbanen i forbindelse med Forskningens Døgn. På udstillingen blev de 

foreløbige resultater af skolens fokus på Research-by-design præsenteret, 

og det var den første større udstilling af skolens forskning, der har fundet 

sted i mange år. Udstillingen åbnede samtidig med den internationale 

konference CA2RE om praksisbaseret forskning, der var organiseret i 

samarbejde med de europæiske sammenslutninger ARENA, ELIA og 

EAAE. Derudover var skolen medarrangør af et velbesøgt 

forskningssymposium på Utzon centret i anledning af Jørn Utzons 100 års 

fødselsdag. 

Endnu et nyt erhvervsph.d.–projekt med titlen ”Parawood - On-site 

parametrisk robotfremstilling af tømmerkonstruktioner”, udarbejdet i 

samarbejde med Odico, opnåede støtte fra Innovationsfonden sidst på 

året og sættes i gang i februar 2019. Den fælles europæiske Erasmus+- 

ansøgning om styrkelse af ph.d.-vejledning inden for kunstnerisk baseret 

forskning, der blev omtalt i årsrapporten fra 2017, blev imødekommet, og 

arbejdet kunne starte i december. 

Arkitektskolen havde succes med flere ansøgninger i 2018. En 

netværksbevilling fra Det Frie Forskningsråd betød, at skolen kunne 

afholde det første seminar om ”Atmospheres in the Urban Anthropocene” 

i december måned. Netværket rummer samarbejdspartnere fra Norge, 

Tyskland, Frankrig og USA. Desuden opnåede to projekter støtte fra 

Realdania. ”Strukturbillede Østjylland”, som er en forlængelse af et 

tidligere forskningsprojekt om den Østjyske Millionby med Professor Tom 

Nielsen i spidsen, der handler om udviklingen af en fælles østjysk 

strategisk byudviklingsplan. ”Screening af Danmarks Kulturmiljøer” ligger 

også i forlængelse af et tidligere forskningsprojekt, da det drejer sig om 

kortlægning af kulturmiljøer gennem metoden Screening af Kulturmiljøer 

(SAK), som blev udviklet af Arkitektskolen Aarhus i forbindelse med 

projektet ”Umistelige Kulturmiljøer i Danmarks Yderområder”. 
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Arkitektskolens forskningsudvalg præsenterede to nye tiltag i 2018, som er 

resultater afledt af en intern undersøgelse om forskningsforhold fra 2016. 

Udvalget har udarbejdet en procedure for, hvordan den fremtidige 

forskningsevaluering skal finde sted og være med til at tydeliggøre, hvilke 

forventninger skolen har til den enkelte forsker. Desuden har 

Forskningsudvalget opstillet nogle ønsker til den fremtidige 

kommunikation af skolens forskning på hjemmesiden, og udvalget vil 

sætte fokus på forskningsformidling gennem en række aktiviteter i det 

kommende år. 

Ph.d.-skolen 

Tre nye ph.d.-stipendiater tog i 2018 hul på deres ph.d.-studier. Et af ph.d.-

projekterne relaterer sig direkte til forskningsprojektet ”Screening af 

Kulturmiljøer”. Et andet arbejder med udviklingen af en kritisk 

pædagogisk praksis i forbindelse med digital fabrikation, 

materialeprocesser og tektonik. Et tredje undersøger, om 

brugeroplevelsen af Dokk1 kan forbedres via en såkaldt digital tvilling. 

Ph.d.-skolen afholdt traditionen tro det halvårlige ph.d.-

præsentationsseminar, VIVA, i oktober. Som noget nyt blev det denne 

gang rammesat som et todages seminar med Theresa Stoppani og Enrich 

Llorach fra henholdsvis Architectural Association School of Architecture, 

London og Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona som 

internationale gæsteopponenter. Formatet var en stor succes og vil blive 

gentaget fremover. I samarbejde med Lab 2 afholdt ph.d.-skolen for første 

gang en ph.d.-masterclass under overskriften Building Cultures, Material 

Studies, Techtonics, Poetics and Technology. Herudover præsenterede 

ph.d.-skolen i tråd med den nye ph.d.-skolestruktur en række nye ph.d.-

kurser; bl.a. i forskningsmetodik og videnskabsteori.  Forskerteamet bag 

Rethinking Tourism in a Coastal City under Lab 1 havde fornøjelsen af at 

tage imod ph.d.-skolens første gæste-ph.d.-studerende fra University of 

Las Palmas, der udviklede det metodiske grundlag for sit ph.d.-projekt om 

masseturisme i en kystbys i forbindelse med sit ophold ved Arkitektskolen 

Aarhus.  

Institutionsakkreditering 

Arkitektskolen har i 2018 fortsat arbejdet med kvalitetssystemet frem mod 

den forestående institutionsakkreditering i 2019. Det er blandt andet sket 

med input fra tre eksterne reviewere fra danske uddannelsesinstitutioner, 

der har været igennem en institutionsakkreditering. Rammerne for 

kvalitetsarbejdet er nu fastlagt, der er fastholdt og udviklet eksisterende 

aktiviteter som undervisningsevaluering og iværksat nye som 
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Dialogforum for Arkitekturuddannelse og Praksis, der understøtter 

indfrielsen af de fem fastsatte kvalitetsambitioner lige fra de studerendes 

optagelse på studiet til karriereforløb og overgang til arbejdsmarkedet. 

Skolens kvalitetsarbejde er i årets løb blevet præsenteret i et 

kvalitetsmagasin, der med cases og uddybende beskrivelser præsenterer 

kvalitetsarbejdet og de fem kvalitetsambitioner. Kvalitetsmagasinet var 

udgangspunktet for et kvalitetsseminar i august, der præsenterede alle 

ansatte for den kommende proces og hvor de blev inddraget i 

fastlæggelsen af den endelige struktur for kvalitetssystemet.  

Nyansættelser 

Efter en ansøgnings- og bedømmelsesrunde i foråret 2018 blev der ansat 

11 nye videnskabelige medarbejdere i august 2018. Det drejer sig primært 

om undervisningsassistenter, adjunkter og ph.d.-studerende. Med disse 

ansættelser har arkitektskolen sikret sig en betydelig styrkelse af skolens 

undervisning og forskning.  

Arbejdsplads vurdering 2018 (APV) 

Arkitektskolen har i efteråret 2018 gennemført en APV, som viste, at der 

generelt set er stor tilfredshed med arbejdet på arkitektskolen. Der er i 

særdeleshed stor tilfredshed med samarbejdet mellem de videnskabelige 

og administrative medarbejdere, og der er en stor følelse blandt 

medarbejderne af, at de yder en vigtig indsats og løser meningsfulde 

opgaver. Skolens ansatte har samtidig givet udtryk for, at 

fremtidsudgifterne ikke er tydelige og at der er et meget højt 

arbejdstempo. Arkitektskolens Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg 

har drøftet undersøgelsens resultat og har sammen udarbejdet en APV-

handlingsplan. Som en del af opfølgningen er der i forlængelse heraf 

blandt andet nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal forberede en 

spørgeramme til forårets MUS/GRUS, hvor centrale emner i APV’ens 

resultat drøftes mellem ledere og medarbejdere.  

Sideløbende med APV-handleplanen igangsættes desuden som et 

selvstændigt initiativ et ”Motivationsforløb”, der skal kobles sammen med 

APV arbejdet. Formålet er at gå i dybden med, hvad der motiverer 

medarbejderne på arkitektskolen. 

Persondataforordning (GDPR) 

Arkitektskolen har som andre offentlige og private virksomheder forberedt 

sig på ny EU-forordning, hvor alle personer, der behandler 

persondataoplysninger skal have viden om gældende regler. Da 

persondata er alt, der kan identificere en person (telefonnummer, 

mailadresse mv.) kommer alle skolens ansatte i berøring med persondata. 
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Arkitektskolen har derfor gennemført en oplysnings- og 

uddannelseskampagne for alle ansatte i slutningen af 2018. 
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SAGSFREMSTILLING: OPFØLGNING PÅ ØKONOMI OG 
BUDGET – REGNSKAB 2018 / BUDGET 2019 
Orientering og godkendelse 

Orientering om regnskab 2018 og status på budget 2019 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status på regnskab 2018 og 

budget for 2019. 

Sagsbeskrivelse 

Status på regnskab 2018 (18. januar 2019) 

Bogføringen for 2018 er afsluttet, men regnskabsåret er endnu ikke lukket. 

Der forventes dog ikke at komme yderligere væsentlige poster, der kræver 

bogføring i 2018. 

Dags dato er der et underskud på 2,8 mio. kr. på delregnskab 5, hvilket 

giver en negativ afvigelse på 0,8 mkr. til årsbudgettet. Indtægtsdækket 

virksomhed viser et lille overskud, hvilket reducerer afvigelsen til 0,7 mio. 

kr. (se status på regnskabet i bilag 1). 

Den mindre negative budgetoverskridelse i 2018 har sin primære årsag i, 

at Arkitektskolen Aarhus, som følge af store fondsdonationer, har haft en 

gunstig mulighed for at fremrykke en række investeringer i forbindelse 

med byggeriet af ny skole (New Aarch) – jf. Investeringskataloget 2018.  

De fremrykkede investeringer har øget behovet for rådgivning i 

forbindelse med byggeprojektet og advokatbistand til fx udbudsprocesser 

og kontraktudarbejdelse. Udgifterne hertil har været større end 

budgetteret. 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) er orienteret om 

den mindre negative budgetafvigelse (jf. bilag 3). 

Dato: 21.01.2019 
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Status på budget 2019 

Bestyrelsen godkendte den 30. november 2018 et udkast til budget for 

2019 med et samlet budgetteret underskud på 2,5 mio. kr. 

Det budgetterede underskud for 2019 udspringer af et ønske om at øge de 

strategiske investeringer på blandt andet New Aarch. 

SIU har godkendt det indmeldte budget. Budgettet afventer endelig 

godkendelse i Departementet. 

Bilag 

• Bilag 1_Status 2018 regnskab 20190118

• Bilag 2_Budgetrapport 2019 AARCH Kap 2

• Bilag 3_ Referat af møde i Økonomiudvalget_14.01.2019
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Status 2018 regnskab  (dags dato 20190118)

Regnskab ÅTD og årsbudget (Delregnskab 5) 

ÅTD budgetafvigelse og resultat1 

Regnskabsåret 2018 er endnu ikke lukket i økonomisystemet, men 2018 bogføringen er afsluttet, medmindre 
væsentlige poster fremkommer i januar måned. Dags dato er der et underskud på 2,8 mio. kr. på delregnskab 
5, hvilket giver en negativ afvigelse på 0,8 mkr. til årsbudgettet. Indtægtsdækket virksomhed viser et lille over-
skud, hvilket reducerer afvigelsen til 0,7 mkr. 

1 Budgetafvigelsesfiguren kort: 

• ÅTD budgetafvigelserne er vist som søjler øverst.
• Halvårsbudgettet og månedsopdelte budgetter er indlagt som punktmål (Månedsbudgetterne er halvårsbudget-

tet opdelt i 6-dels rater).
• ÅTD regnskabsresultatet for de lukkede måneder er vist med den fuldt optrukne linie.

ÅTD
Forrige
måned

Regnskab
Måned

Regnskab
ÅTD

 Budget Regnskab/ 
Budget%

1 | Indtægter -98.819.799 -8.481.383 -107.301.182 -105.904.000 101%

2 | Lønomkostninger 58.361.390 7.031.885 65.393.274 65.302.000 100%

3 | Omkostninger 40.600.058 6.199.688 46.799.746 38.788.420 121%

4 | Vedl igeholdelse 2.214.077 1.577.287 3.791.364 4.260.000 89%

5 | Intern handel -4.892.397 -1.373.324 -6.265.721 -1.135.000 552%

6 | Afskrivninger 236.668 96.816 333.484 658.000 51%

7 | Finans iel le omkostninger 35.982 19.430 55.412 60.000 92%

Grand Total -2.264.021 5.070.398 2.806.377 2.029.420 138%
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Ligesom i 2017 blev der opbygget en positiv budgetafvigelse henover året, hvilket gav arkitektskolen en gun-
stig mulighed for i 2. halvår at fremrykke afholdelsen af en række omkostninger til byggeriet af NEW AARCH. 
Det har fx været muligt i 2018, at afholde en væsentlig del af projekteringsomkostningerne til Bygningsstyrel-
sen og igangsætte flere udviklingsprojekter vedrørende indretningen af de ansattes arbejdspladser. Samlet er 
der således afholdt NEW AARCH relaterede omkostninger på i alt 11 mkr. i 2018. 
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2. Konsolideret budget for Arkitektskolen

Der budgetteres med et underskud på 2,5 mio. kr. 
Budgetterede nye ansættelser/forlængelser på delregnskab 5 udgør nu i alt 9,4 års-
værk og 4,8 mio. kr. Hvis disse ansættelser bliver gennemført, betyder det at antallet 
af fastlønnede årsværk falder med 3,1 årsværk fra forventede 109,2 årsværk i 2018 til 
106,1 årsværk i 2019 (afsnit 6.7). Faldet i fastlønnede årsværk skyldes bl.a. at undervis-
ningsassistenter tidligere var ansat som månedslønnede. Sommeren 2018 blev disse 
ansættelser erstattet med timelønsansættelser. 
De strategiske udviklingsmidler udgør 6,0 mio. kr. i budgettet, heraf 2,5 mio. kr. til 
NEW AARCH og 0,9 mio. kr. til AS3 Outplacement (afsnit 7.1) 
Der budgetteres med en nettoindtægt på 1,0 mio. kr. fra overhead, frikøb og medfi-
nansiering på delregnskab 5 | Almindelig virksomhed. 
Der budgetteres med et aktivitetsniveau på 8 mio. kr. på eksternt finansieret forskning 
og 2 mio. kr. på anden tilskudsfinansieret aktivitet. 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 30. november 2018. 
Godkendt af styrelsen og videresendt til departementet januar 2019. 
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Delregnskab og Sted 

Konsolidering K3

mio. kr.
Indtægt Løn Omkost-

ninger
Vedlige-

hold
Intern 

handel
Afskriv-

ninger
Finans

omk
Grand 
Total

5 | Alm Virks -103,2 67,2 37,0 2,3 -1,1 0,3 0,1 2,5
100 | Heltidsuddannelse -0,6 25,5 2,8 0,0 -0,2 27,6
130 | Forskerskole 1,2 0,3 1,4
140 | Deltidsuddannelse -1,2 0,2 0,9 0,2 0,1
150 | Uddannelsesadm og SN -0,1 2,8 0,6 3,3
160 | Værksteder 2,0 0,4 0,2 2,6
200 | Forskning 16,1 1,7 0,0 0,0 17,8
210 | Forskningsadm 1,1 0,1 1,2
300 | Ledelse og adm 9,6 2,1 11,7
310 | Kommunikation 2,9 1,3 0,0 4,3
320 | Bibliotek 0,0 1,4 0,6 1,9
330 | IT 1,1 0,9 0,6 0,0 2,6
340 | Trykkeri 0,6 0,4 1,0
400 | Bygninger -0,3 2,3 19,0 1,1 22,2
500 | Fælles AARCH -101,1 0,4 6,0 0,4 -1,1 0,3 0,1 -95,1

4 | Anden Tilskudsfin -2,0 0,6 1,4 0,0

3 | Tilskudsfin Forskn -8,0 3,7 3,3 1,0 0,0

2 | IDV -0,2 0,0 0,1 0,0

Grand Total -113,4 71,5 41,7 2,3 0,0 0,3 0,1 2,5
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REFERAT AF MØDE I ØKONOMI- OG 
REVISIONSUDVALGET 

14.01.2018 KL. 15.00 (TELEFONMØDE) 

Deltog i mødet 

Carsten With Thygesen (CWT), Ingelise Bogason (IB), Torben Nielsen(TNI), 

Jesper Bruun Johnsen (JBJ) og Christian Koch Ramsing (CKR - referent) 

DAGSORDEN 

 Status 2018 regnskab
 NEW AARCH investeringer 2018

 Eventuelt
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Status 2018-regnskab  

JBJ gennemgik status på regnskabet 2018. 

Bogføringen i 2018 er på nuværende tidspunkt endnu ikke afsluttet. 

Indregnes de kendte poster, der mangler i regnskabet, er der dags dato et 

underskud på 2,7 mio. kr., hvilket giver en negativ afvigelse på 0,7 mkr. til 

årsbudgettet. 

Den negative afvigelse svarer til ca. 0,5% af årsbudgettet og vurderes at 

være inden for acceptabel margin. 

Årsresultatet skal ses på baggrund af investeringskataloget og de 

strategiske investeringer skolen har realiseret i efteråret 2018. Herunder 

ikke mindst de store investeringer i New Aarch-byggeprojektet, der har 

været mulige på grund af den fremrykkede plan for egenfinansiering. 

CWT anbefalede, at administrationschefen for god ordens skyld 

orienterede økonomikontoret i Styrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte om den forventede negative budgetafvigelse.   

New Aarch-investeringer 2018 

I 2018 er der bogført omkostninger på NEW AARCH for ca. 11 mio. kr. 

Heraf udgør to fakturaer til Bygningsstyrelsen i alt 6,8 mio. kr, der 

dækker nedrivning, oprensning og projektering, 

Derudover er der investeret i indretning af ankomstområdet, køkken, 

auditorier og de ansattes arbejdspladser. 

Omkostningerne har primært været til udvikling og rådgivning men også 

til indkøb af udstyr og møbler, der kan anvendes på den nuværende skole 

indtil indflytningen.   
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ÅRSRAPPORT 2018 

Årsrapport 2018 

Arkitektskolen Aarhus skal som andre statslige institutioner udarbejde en 

årsrapport i henhold til moderniseringsstyrelsens retningslinjer. I 

modsætning til de foregående år skal årsrapporten denne gang suppleres 

af en statusredegørelse for arbejdet med den strategiske rammekontrakt, 

hvoraf en del også skal præsenteres i selve årsrapporten. Bestyrelsen 

præsenteres for et første udkast til årsrapport for 2018, som skal sendes til 

styrelsen senest 6. februar 2019. 

Indstilling 

Det indstilles, 

• at bestyrelsen godkender det vedlagte udkast til årsrapport for 2018

• at bestyrelsen bemyndiger formanden til at færdiggøre årsrapporten i

den videre dialog med styrelsen

• at den endelige årsrapport sendes i skriftlig høring i bestyrelsen i

forbindelse med påtegningen i slutningen af uge 8

Sagsbeskrivelse 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) under Uddannelses- 

og Forskningsministeriet har 11. december 2018 udsendt vejledning og 

proces for aflæggelse af årsrapport for 2018. I tilknytning hertil har 

styrelsen bedt om, at uddannelsesinstitutionerne udfylder en 

statusredegørelse for arbejdet med den strategiske rammekontrakt i 2018. 

Styrelsen er opmærksom på, at arbejdet med rammekontrakten reelt set 

først er igangsat efteråret 2018. 

Tidsplanen for årets udarbejdelse af årsrapport er følgende: 

Dato: 15.01.2019 

J.nr. 2018 - 11260 
RS/JBJ 
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6. februar Deadline for 1. udkast til årsrapport inkl. regnskab til 

SIU 

12. februar SIU’s samlede tilbagemelding på baggrund af 

årsrapportens 1. udkast 

5. marts Deadline for den endelige version af årsrapporten med 

institutionspåtegninger til SIU 

12. marts SIU sender styrelsens og departementets påtegnede 

version retur 

12. marts Institutionen sender et link fra institutionens 

hjemmeside vedr. årsrapporten til SIU 

14. marts Offentliggørelse af årsrapporten på institutionens 

hjemmeside 

Den videre proces 

Arkitektskolen får en tilbagemelding på det 1. udkast den 12. februar og 

har herefter ca. 3 uger til at tilpasse årsrapporten i henhold til styrelsens 

bemærkninger. Det anbefales, at bestyrelsesformanden bemyndiges til at 

færdiggøre rapporten og at det endelige udkast sendes i skriftlig høring i 

bestyrelsen i slutningen af uge 8 i forbindelse med påtegningen. 

Bilag 

Henvendelse fra SIU 11. december 2018 

Første udkast til årsrapport for 2018 

Udkast til statusredegørelse 2018  



Side 1/3 

11. december 2018

Styrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte 

Universiteter, Forskningsfonde og 

Innovationsinfrastruktur 

Bredgade 43 

1260 København K 

Tel. 7231 7800 

siu@ufm.dk 

www.ufm.dk 

CVR-nr. 3404 2012 

Sagsbehandler 

Michael Mejlgaard Udby 

Tel. 72 31 78 92 

mimu@ufm.dk 

Ref.-nr. 

18/035480-01 

Arkitektskolen Aarhus 

Årsrapport 2018 og udmelding om aktivitetsmål 

Hermed indkalder Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) årsrap-

porten for 2018. 

Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens 

Vejledning om årsrapport 2018. Vejledningen kan findes på følgende link: 

www.modst.dk/oekonomi/regnskabsaflaeggelse/aarsafslutning/aarsafslutning-

2018/vejledninger/.  

Bevillingsafregning skal være afsluttet og bogført i Navision tirsdag den 30. januar 

2019. Der henvises i øvrigt til Moderniseringsstyrelsens Vejledning om bevil-

lingsafregning 2018.  

Den endelige afleveringsfrist for den af institutionen underskrevne årsrapport til 

SIU er den 5. marts 2019. Årsrapporten skal være offentligt tilgængelig på institu-

tionens hjemmeside den 14. marts 2019. Frister for de enkelte dele af processen 

fremgår nedenfor.  

Oversigt over proces for aflæggelse af årsrapport for 2018 

Aktivitet/leverance Frist 

1 Fremsendelse af 1. udkast til årsrapport inkl. regn-
skab til SIU 

6. februar 2019

2 SIU’s samlede tilbagemelding på baggrund af års-
rapportens 1. udkast 

12. februar 2019

3 Fremsendelse af den endelige version af årsrap-
port med institutionspåtegninger til SIU 

5. marts 2019

4 SIU sender den af styrelsen og departementet 
påtegnede version retur til institutionen 

12. marts 2019

5 Institutionen sender et link fra institutionens hjem-
meside vedr. årsrapporten til SIU. 

12. marts 2019

6 Offentliggørelse af årsrapporten på institutionens 
hjemmeside 

14. marts 2019

Ad 1) Det 1. udkast skal indeholde faglig beretning, økonomisk afrapportering (her-

under regnskab og regnskabsmæssige forklaringer mv.) og afrapportering på den 

strategiske rammekontrakt, jf. den vedhæftede vejledning. 

http://www.modst.dk/oekonomi/regnskabsaflaeggelse/aarsafslutning/aarsafslutning-2018/vejledninger/
http://www.modst.dk/oekonomi/regnskabsaflaeggelse/aarsafslutning/aarsafslutning-2018/vejledninger/
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Styrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte 

Ad 2) SIU sender sine kommentarer og bemærkninger tilbage til institutionen. 

Eventuelle yderligere spørgsmål mv. afklares efterfølgende i løbende dialog mellem 

SIU og institutionen. 

Ad 3) Den endelige version af årsrapporten godkendt og underskrevet af institutio-

nens ledelse og bestyrelse sendes til SIU. Årsrapporten for 2018 påtegnes af Ud-

dannelses- og Forskningsministeriet ved departementschef Agnete Gersing samt af 

SIU. 

Effektiviseringstiltag 

Styrelsen har tidligere bedt institutionerne redegøre for effektiviseringstiltag i forbin-

delse med årsrapporten, samt gennem særskilt redegørelse i 2018. Der skal ikke 

redegøres for effektiviseringstiltag i årsrapport 2018, men styrelsen forventer at 

bede institutionerne om endnu en særskilt redegørelse for effektiviseringstiltag i lø-

bet af 2019.  

Indkøb 

Årsrapporten skal indeholde en kort redegørelse for, hvordan institutionen organi-

satorisk og ledelsesmæssigt understøtter, at indkøb foretages efter gældende reg-

ler samt bedst og billigst, herunder hvordan det understøttes, at alle relevante med-

arbejdere er bekendt med og anvender anvisninger og retningslinjer vedrørende 

indkøb og udbud. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at institutionen i tilstræk-

keligt omfang forventes at:  

- have fastlagt en klar rolle- og ansvarsfordeling i relation til indkøb

- have nedskrevne retningslinjer for konkurrenceudsættelse af indkøb - både

af de indkøb, der er omfattet af lovfastsatte udbudsregler, og de der ikke er.

- have retningslinjer, der giver anvisninger til, hvordan indkøbere skal agere

i konkrete indkøbssituationer.

- understøtte ensartet registrering af og løbende opfølgning på indkøb.

Det forventes, at institutionens øverste ledelse har fokus på og løbende følger op 

på indkøbsområdet. Redegørelsen bedes således også omfatte en kort ledelses-

mæssig vurdering af indkøbsområdet, herunder om der er behov for yderligere ini-

tiativer på området. 

Afrapportering af den strategiske rammekontrakt for 2018 

Institutionerne skal afrapportere på den strategiske rammekontrakt i årsrapporten. 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vedlægger (jf. bilag 1) vejledning til 

afrapportering af den strategiske rammekontrakt for 2018, inklusiv et konkret ek-

sempel på afrapportering. Styrelsen lægger op til, at 2018 bliver et pilot-år, hvor 

styrelsen og institutionerne indsamler erfaringer med form og indhold af afrapporte-

ringen. 

Aktivitetsmål 

Der er fastsat specifikke aktivitetsmål for de kunstneriske uddannelser, som insti-

tutionerne skal afrapportere i årsrapporten. Metoden for opgørelsen af aktivitet i 

årsrapporten er vedlagt brevet (bilag 2).  
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I nedenstående fremgår aktivitetsmålene fastsat for AAA’s samlede aktiviteter for 

perioden 2015-2023. Aktivitetsmålene er justeret i forhold til dimensioneringen 

med fuld indfasning i 2023.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Reduktion 

i pct. 
2015-2023 

Arkitektskolen Aarhus 

Aktivitetsmål  645 642 632 616 595 568 539 520 516 -20% 

Kontaktpersoner 

Institutionen skal sende årsrapporten til nedenstående kontaktpersoner i SIU, lige-

som den løbende dialog med institutionen om årsrapporten vil foregå via disse kon-

taktpersoner. Kontaktpersonerne i SIU er: 

- Angående spørgsmål om økonomi kan Kirsten Zachariassen (e-mail

kiz@ufm.dk, tlf: 7231 8882) og Michael Udby (e-mail mimu@ufm.dk, tlf:

7231 7892) kontaktes.

- Angående spørgsmål om afrapportering på rammekontrakt kan Rikke

Hemmeløff Pedersen (e-mail rhp@ufm.dk, tlf: 7231 7953) kontaktes.

- Angående spørgsmål om aktivitetsmål kan Kirstine Notlevsen (e-mail:

kno@ufm.dk, tlf: 7231 7834) kontaktes.

Med venlig hilsen 

Michael Mejlgaard Udby 

Specialkonsulent 

mailto:kiz@ufm.dk
mailto:mimu@ufm.dk
mailto:rhp@ufm.dk
mailto:kno@ufm.dk
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1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Arkitektskolen Aarhus, CVR nummer 

27 12 07 17 er ansvarlig for: 19.28.07 Arkitektskolen Aarhus, herunder de regnskabsmæssige for-

klaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018. 

1.1. PÅTEGNING 

Det tilkendegives hermed: 

• at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer el-

ler udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldest-

gørende,

• at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-

sis

• at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af

de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Sted, dato Sted, dato 

Rektor Torben Nielsen Departementschef Agnete Gersing 

Arkitektskolen Aarhus Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Bestyrelsen for Arkitektskolen Aarhus: 

Ingelise Bogason, formand 

Nille Juul-Sørensen, næstformand 

Carsten With Thygesen 

Peder Elgaard 

Andreas Lykke-Olesen 

Karen Olesen 

Marianne Kazar 

Thor Hedegaard Nielsen Bested 

Jakob Brask 
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2. BERETNING 

2.1. PRÆSENTATION AF ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

Arkitektskolen Aarhus er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 

I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner har Arkitektskolen Aar-

hus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at 

give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirk-

somhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur. Arkitektskolen skal 

endvidere bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for uddan-

nelse og forskning. 

 

Arkitektskolens mission er på denne baggrund at: 

• tilbyde akademiske, professionsorienterede bachelor- og kandidatuddannelser på højeste ni-

veau i arkitektur, samt ph.d.-uddannelser inden for arkitektfaglige felter,  

• tilbyde professionsorienterede efter- og videreuddannelse inden for arkitekturfaglige felter til 

og med masterniveau og 

• udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuer-

ligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse, arkitekturens tværfaglige integration og of-

fentlighedens arkitekturforståelse 

 

Arkitektskolens vision er ”Engaging through Architecture” med et stærkt fokus på skolens rela-

tion til det omgivende samfund og som aktiv i faglige og tværfaglige netværk lokalt, nationalt og 

globalt. Arkitektskolens uddannelse og forskning er anerkendt for den kunstneriske og holistiske 

tilgang til opgaven og evnen til at arbejde rumligt og visuelt. Den kritiske og eksperimenterende 

metode skubber arkitektfaget fremad og bidrager til udviklingen af arkitekturen og arkitektfaget.  

 

Arkitektskolens arbejde med den strategiske rammekontrakt i 2018 har betydet en præcisering af 

skolens ambition til 2021. 

 

Arkitektskolen Aarhus skal med NEW AARCH være en eliteinstitution for arkitekturudvikling med 

klart fokus på stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder samt en skole, som er i førertrø-

jen inden for digital dannelse og fabrikation. 

2.2. LEDELSESBERETNING  

 

Som det fremgår neden for vurderes arkitektskolens faglige resultater for 2018 samlet set som 

tilfredsstillende, da det blandt andet er lykkes at få igangsat arbejdet med den strategiske ram-
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mekontrakt med en tæt inddragelse af skolens ansatte. Arkitektskolen realiserede i 2018 et under-

skud på 2,7 mio. kr. mod det budgetterede 2,0 mio. kr. Det økonomiske resultat vurderes på den 

baggrund samlet set som tilfredsstillende. 

På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2018 at være tilfredsstillende. 

2.2.1. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER 

Neden for præsenteres et udsnit af arkitektskolens væsentligste faglige resultater i 2018. 

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

I juni 2018 blev den strategiske rammekontrakt 2018-2021 for Arkitektskolen Aarhus underskrevet 

med fire strategiske mål for de kommende år. Rammekontrakten har primært fokus på uddannel-

seskvaliteten, styrket samarbejde med praksis både i forhold til uddannelsen og forskningen 

samt digitalisering. Efteråret 2018 har interne arbejdsgrupper primært med videnskabelige med-

arbejdere udarbejdet delmål og konkrete handlinger, som skal være med til at sikre, at arkitekt-

skolen når de strategiske målsætninger. For yderligere informationer om arkitektskolens arbejde 

med den strategiske rammekontrakt henvises til målrapporteringen på s. 13. 

NEW AARCH 

I januar 2018 prækvalificerede Bygningsstyrelsen tre totalentreprenører til opgaven at bygge den 

nye arkitektskole. Projektet blev udbudt som en totalentreprise med en fast økonomisk ramme 

efter den nye udbuds- og samarbejdsmodel New Partnering. I april blev entreprenørfirmaet A. 

Enggaard tildelt opgaven efter udbud med forhandling, da de samlet set leverede et tilbud med 

de bedste kompetencer, den bedste forståelse for opgavens kompleksitet og hvordan samarbej-

det skal foregå. Totalrådgiverholdet bestående af ADEPT, Tri-Consult og Steensen Varming over-

gik herefter til entreprenøren, og henover sommer og efterår er projektet blev bearbejdet, detal-

jeret og optimeret. I januar 2019 godkendte styregruppen at videreføre projektet på baggrund af 

projektforslaget, ligesom det også stod klart, at ingen af parterne ønsker at anvende exitmulighe-

den. En væsentlig risiko er hermed minimeret for projektet, og myndighedsprojektet er herefter 

indsendt til behandling i Aarhus Kommune. 

I 2018 har arkitektskolen søgt og fået tilsagn fra to fonde, som på hver sin måde vil bidrage til at 

løfte kvaliteten på den nye skole. Ny Carlsberg Fondet har givet tilsagn om støtte til kunstnerisk 

udsmykning. A. P. Møller Fonden har givet en donation på 26 mio. kr. til de to projekter Mediate-

ket og Didakteket. Mediateket er indretningen af arkitektskolens kommende bibliotek  

Didakteket omfatter både skolens kommende auditorium og et mere multifunktionelt rum. Her 

anvendes donationen til markant at løfte den tekniske kvalitet af AV-udstyr, lyd og billede samt 

mulighed for en stor grad af foranderlighed med sceneloft og særindretning. 

Projektets tidsplan er udvidet med tre måneder, da det var muligt for A. Enggaard at tilbyde insi-

tustøbt beton i stedet for elementer inden for den samlede økonomiske ramme, dog med en øget 

anlægsperiode. Aflevering af projektet sker derfor 1. april 2021. 
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Dialog med arkitektskolens aftagere  

Arkitektskolen har i 2018 styrket den formaliserede dialog med nuværende og potentielle afta-

gere af skolens kandidater. I begyndelsen af året blev en række centrale interessenter som Dan-

ske Arkitekter og DI bedt om at udpege medlemmer til et nyetableret Dialogforum for Arkitektud-

dannelse og Praksis (DAP). DAP har til formål at styrke dialogen om arkitektuddannelsens udvik-

ling og arbejdsmarkedets behov for nuværende og fremtidige kompetencer. Arkitektskolens 

kommende udbud af en erhvervskandidatuddannelse fra 2019 og arkitektuddannelsens relation 

til erhvervet har været et par af de centrale emner i 2018. Dialogen med DAP har i høj grad været 

med til at tydeliggøre vigtigheden af at fastholde den projektbaserede undervisning og den tætte 

kobling til praksis under uddannelsen eksempelvis gennem praktikken, som vurderes at være af 

afgørende betydning for dimittendernes efterfølgende beskæftigelse. I et samarbejde med DAP 

gennemfører arkitektskolen en bred aftagerundersøgelse i begyndelsen af 2019, som skal sikre, 

at arkitektuddannelsen også fremadrettet uddanner arkitekter, som er attraktive for aftagerne. 

Beskæftigelsesindsats  

Dimittendernes beskæftigelse og ledighedsgrad har igen i 2018 været et stort fokusområde. I 

2018 gennemførte arkitektskolen en dimittendundersøgelse af dimittenderne fra 2014 til 2017. I 

analysen blev det konkluderet, at langt flere af skolens dimittender kommer i beskæftigelse både 

over tid og for hver årgang. Arkitektskolen Aarhus klarer sig godt i forhold til andre sammenlig-

nelige institutioner, hvilket formentlig skyldes den store indsats omkring karrierevejledning og 

jobsøgning for skolens afgængere. Dimittendanalysen viste, at dimittendernes ledighed efter to 

år er faldet fra 18 % til 10 %, hvilket nogenlunde svarer til akademikernes generelle dimittendle-

dighed. Det betyder, at der blot er 12 dimittender fra 2015, som er fortsat er ledige efter to år.  

Arkitektskolen har også i 2018 som i de foregående to år tilbudt dimittenderne et individuelt til-

rettelagt jobsøgnings- og karriereforløb. Dimittendanalysen viser, at den særlige jobsøgningsind-

sats ser ud til at have en positiv effekt på dimittendernes ledighedsgrad. Der er eksempelvis sket 

et betydeligt fald i ledigheden efter 21 mdr. fra 24 til 15 %. 

Arkitektskolen har herudover i 2018 igangsat et særligt initiativ for at styrke de bachelorstuderen-

des bevidsthed om egne kompetencer og overvejelser om fremtidige karrieremuligheder alle-

rede på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet. Det er blandt andet sket i forbindelse med den 

obligatoriske bachelorpraktik af tre ugers varighed på 6. semester. 

Institutionsakkreditering 

Arkitektskolen har i 2018 fortsat arbejdet med et kvalitetssystem frem mod den forestående insti-

tutionsakkreditering i 2019. Det er blandt andet sket med input fra tre eksterne reviewere fra dan-

ske uddannelsesinstitutioner, der har været igennem en institutionsakkreditering. Arkitektskolens 

rammer for kvalitetsarbejdet er fastlagt gennem fem kvalitetsambitioner lige fra de studerende 

optagelse på skolen til karriereforløb og overgang til arbejdsmarkedet. Arkitektskolens kvalitets-

arbejde er i årets løb blevet præsenteret i et kvalitetsmagasin, der med cases og uddybende be-

skrivelser præsenterer kvalitetsarbejdet. Kvalitetsmagasinet var udgangspunkt for et kvalitetsse-

minar for alle skolens ansatte i august måned. 

Forskning 
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Foråret 2018 var præget af udstillingen FORSK!, der blev afholdt på Godsbanen i forbindelse 

med Forskningens Døgn. På udstillingen blev de foreløbige resultater af skolens fokus på Re-

search-by-design præsenteret, og det var den første større udstilling af skolens forskning, der har 

fundet sted i mange år. Udstillingen åbnede samtidig med den internationale konference CA2RE 

om praksisbaseret forskning, der var organiseret i samarbejde med de europæiske sammenslut-

ninger ARENA, ELIA og EAAE. Derudover var skolen medarrangør af et velbesøgt forskningssym-

posium på Utzon centret i anledning af Jørn Utzons 100 års fødselsdag. 

Endnu et nyt erhvervsph.d.–projekt med titlen ”Parawood - On-site parametrisk robotfremstilling 

af tømmerkonstruktioner”, udarbejdet i samarbejde med Odico, opnåede støtte fra Innovations-

fonden sidst på året og sættes i gang i februar 2019. Den fælles europæiske Erasmus+- ansøgning 

om styrkelse af ph.d.-vejledning inden for kunstnerisk baseret forskning, der blev omtalt i årsrap-

porten fra 2017, blev imødekommet, og arbejdet kunne starte i december. 

Arkitektskolen havde succes med flere ansøgninger i 2018. En netværksbevilling fra Det Frie 

Forskningsråd betød, at der kunne afholdes det første seminar om ”Atmospheres in the Urban 

Anthropocene” i december måned. Netværket rummer samarbejdspartnere fra Norge, Tyskland, 

Frankrig og USA. Desuden opnåede to projekter støtte fra Realdania. ”Strukturbillede Østjyl-

land”, som ligger i forlængelse af et tidligere forskningsprojekt om den Østjyske Millionby med 

professor Tom Nielsen i spidsen, der handler om udvikling af en fælles østjysk strategisk byud-

viklingsplan. ”Screening af Danmarks Kulturmiljøer” ligger også i forlængelse af et tidligere 

forskningsprojekt, da det drejer som om kortlægning af kulturmiljøer gennem metoden Scree-

ning af Kulturmiljøer (SAK), som blev udviklet af Arkitektskolen Aarhus i forbindelse med projek-

tet ”Umistelige Kulturmiljøer i Danmarks Yderområder”. 

Forskningsbibliometri  (OBS arkitektskolen har indført en ny PURE-registrering, som først kan 

måles fra 31. januar) 

2016 2017 2018 

Forskningsbibliometri i alt 62 76 

Videnskabelige monografier og antologier 3 14 

Videnskabelige konference- og tidsskriftsartikler 10 5 

Videnskabelige konferencebidrag og –abstracts (i proceedings) 

samt bidrag til antologier 

48 51 

Ph.d.-afhandlinger 1 6 

Ph.d.-skolen   

Tre nye ph.d.-stipendiater tog i 2018 hul på deres ph.d.-studier. Et af ph.d.-projekterne relaterer 

sig direkte til forskningsprojektet ”Screening af Kulturmiljøer”. Et andet arbejder med udviklin-

gen af en kritisk pædagogisk praksis i forbindelse med digital fabrikation, materialeprocesser og 

tektonik. Et tredje undersøger, som nævnt i årsrapporten for 2017, om brugeroplevelsen af Dokk1 

kan forbedres via en såkaldt digital tvilling.  

2016 2017 2018 

Inkl. 

DSKD 

AAA Inkl. 

DSKD 

AAA Inkl. 

DSKD 

AAA 
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Ph.d.-volumen 24 18 23 17 22 16 

Indskrivninger 11 10 3 2 4 3 

Heraf udenlandske 

indskrivninger 

5 5 1 1 1 1 

Tildelte grader 2 1 6 6 5 4 
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2.2.2. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT 

Tabel 1 Økonomiske hoved- og nøgletal 1 

mio. kr., løbende priser Regnskab 

2017 

Regnskab 

2018 

Budget 

2019 

Resultatopgørelse 

Ordinære driftsindtægter -117,1 -120,6 -113,4

Ordinære driftsomkostninger 116,7 123,1 115,8

Resultat af ordinær drift -0,4 2,4 2,4 

Resultat før finansielle poster -0,4 2,6 2,4 

Årets resultat -0,3 2,7 2,5 

Balance 

Anlægsaktiver 3,0 3,2 3,2 

Omsætningsaktiver 79,5 78,7 78,7 

Egenkapital 61,5 58,8 56,3 

Hensatte forpligtelser 0,5 1,2 1,2 

Langfristet gæld 0,8 0,7 0,7 

Kortfristet gæld 19,6 21,0 21,0 

Finansielle nøgletal 

Lånerammen 2,7 2,7 2,7 

Træk på lånerammen (FF4) 0,8 0,9 0,9 

Udnyttelsesgrad af lånerammen 29,4% 33,8% 33,8% 

Negativ udsvingsrate 2 2.643% 2.521% 2.410% 

Overskudsgrad 0% -2% -2%

Bevillingsandel 87% 84% 87% 

Personaleoplysninger 3 

Antal årsværk 119,8 127,1 124 

Årsværkspris 514 525 535 

Lønomkostningsandel 54% 56% 61% 

Lønsumsloft 71,5 71,9 71,9 

Lønforbrug under lønsumsloft 59,4 60,7 62,0 

De ordinære indtægter steg med 3,5 mio. kr. fra 117,1 mio. kr. i 2017 til 120,6 mio. kr. i 2018. 

Dette var samtidig 6,6 mio. kr. over de budgetterede indtægter i 2018. Stigningen skyldes pri-

mært, at enkelte eksternt finansierede projekter blev afsluttet i 2018. Dette afspejles også i 2019 

budgettet, hvor der kun budgetteres med indtægter på 113,4 mio. kr. 

1 Kilde: SKS, SLS, Budget 

2 Overført overskud i procent af startkapital. Se i øvrigt kapitel med egenkapitalforklaring. 

3 De budgetterede personaleoplysninger for 2018 er skønsmæssigt fastsat. 



10 Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

Side 10 af27 

J.nr. 121-7-17 
Ref. 

De ordinære driftsomkostninger steg med 6,4 mio. kr. fra 116,7 mio. kr. i 2017 til 123,1 i 2018. 

Stigningen skyldes primært, at de øgede indtægter i 2018 gav arkitektskolen en gunstig mulighed 

for i 2. halvår at fremrykke afholdelsen af en række omkostninger til byggeriet af NEW AARCH. 

Det har fx været muligt i 2018 at afholde en væsentlig del af projekteringsomkostningerne til 

Bygningsstyrelsen og igangsætte flere udviklingsprojekter vedrørende indretningen af de ansat-

tes arbejdspladser. Samlet er der således afholdt NEW AARCH relaterede omkostninger på i alt 

11 mkr. i 2018. 

Samlet betød de øgede indtægter og fremrykkede omkostninger, at arkitektskolen kom ud af 

2018 med et underskud på 2,7 mio. kr. mod budgetteret 2,0 mio. kr. I 2015 budgetteres der igen 

med et mindre underskud på 2,5 mio. kr. 

Tabel 2 Virksomhedens hovedkonti 1 

mio. kr. Bevilling 

(FL + TB) 

Regnskab Overført overskud 

ultimo 

Drift Udgifter 115,8 123,4 56,6 

Indtægter -12,1 -18,9

2.3. KERNEOPGAVER OG RESSOURCER 

2.3.1. OPGAVER OG RESSOURCER: SKEMATISK OVERSIGT 

Tabel 3.1 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 2 

Mio. kr. Bevilling 

(FL + TB) 

Øvrige 

indtægter 

Omkostnin-

ger 

Andel af 

årets resultat 

Hjælpefunktioner samt generel 

ledelse og administration 

-32,5 -1,2 41,7 -8,0

Færdiguddannede -45,9 -5,3 46,5 4,7 

Forskning og udvikling -23,3 -12,5 35,2 0,6 

Total -101,7 -18,9 123,4 -2,7

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration omfatter 22,1 mio. kr. til bygningsdrift 

og leje samt 11,3 mio. kr. til generel ledelse og administration. Herudover er 40% af omkostnin-

gerne til kommunikation, it, bibliotek og trykkeri, svarende til i alt 4,1 mio. kr. henført til generelle 

1 Kilde: SKS 

2 Kilde: SKS, Formålsfordelt regnskab 
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fællesomkostninger. Endelig er 30% af andre fælles omkostninger på arkitektskolen, svarende til 

4,1 mio. kr., henført til området. 

Færdiguddannede omfatter 37,0 mio. kr. til uddannelse på bachelor, kandidat og PhD-niveau, der 

er finansieret af skolens egne midler, samt 2,2 mio. kr. finansieret af eksterne kilder. Herudover er 

30% af omkostningerne til kommunikation, it, bibliotek og trykkeri, svarende til i alt 3,1 mio. kr. 

henført til uddannelsesområdet. Endelig er 30% af andre fælles omkostninger på arkitektskolen, 

svarende til 4,1 mio. kr. henført til uddannelsesområdet. 

Forskning og udvikling omfatter 15,5 mio. kr. finansieret af skolens egne midler samt 11,0 mio. 

kr. finansieret af eksterne kilder. Herudover er 30% af omkostningerne til kommunikation, it, bibli-

otek og trykkeri, svarende til i alt 3,1 mio. kr. henført til forskningsområdet. Endelig er 40% af an-

dre fælles omkostninger på arkitektskolen, svarende til 5,5 mio. kr. henført til forskningsområdet. 

2.3.2. OPGAVER OG RESSOURCER: UDDYBENDE OPLYSNINGER 

Tabel 3.2 Sammenfatning af centrale nøgletal for virksomhedens opgaver 1 

Emne 2016 2017 2018 

Bestand Studerende pr. 1. oktober 775 744 722 

Bachelorstuderende pr. 1. oktober 419 398 385 

Kandidatstuderende pr. 1. oktober 356 346 337 

FL-studerende (FØS) 630 631 597 

Betalingsstuderende 

(ikke medregnet i FØS) 
27 18 23 

FL-studerende (FØS) i dimensioneringsram-

men 
642 632 616 

Ansøgere Ansøgere til bacheloruddannelsen 722 741 864 

Ansøgere til kandidatuddannelsen 386 454 462 

Optag Optagne på bacheloruddannelsen 141 121 122 

Optagne på bacheloruddannelsen med nor-

disk statsborgerskab 
35 30 19 

Optagne på bacheloruddannelsen med 

udenlandsk statsborgerskab med undtagelse 

af nordisk 

4 4 1 

Optagne på kandidatuddannelsen 106 115 134 

Optagne på kandidatuddannelsen med nor-

disk statsborgerskab 
18 20 21 

1 Kilde: STADS, Egne opgørelser 
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Emne 

 

 2016 2017 2018 

 Optagne på kandidatuddannelsen med 

udenlandsk statsborgerskab med undtagelse 

af nordisk 

25 25 14 

Frafald % studerende ophørte på 1. år på bachelor-

uddannelsen 
4,7 % 5,0 % 6,6% 

Færdiguddannede Færdiguddannede bachelorer 116 117 122 

 Færdiguddannede kandidater 131 101 135 

Åben og deltidsud-

dannelser 

Antal færdiguddannede på master- og di-

plomuddannelser 
- - 10 

 Antal årselever 10 10 17 

 

2.3.3. INDKØB 

I arkitektskolens retningslinjer for økonomistyring er det løbende indkøb af varer og tjenesteydel-

ser, der ikke er kontraktligt reguleret eller omfattet af udbudspligt, kategoriseret som et meget 

driftssikkert område.  

 

Indkøb af varer og tjenesteydelser, der ikke er reguleret via kontrakter, udgør kun omkring 10 

procent af arkitektskolens omkostninger. Det vil sige, at området hverken har høj risiko eller væ-

sentlig økonomisk tyngde.  

 

Arkitektskolen anvender i videst muligt omfang SKI/statens aftaler (også der hvor vi ikke er for-

pligtet). Dette sikrer, at arkitektskolen drager nytte af statens indkøbsvolumen, hvilket bruges til 

at sikre den rette kvalitet til formålet til bedst mulige pris.  

 

Indkøbsprocessen er decentraliseret til de budgetansvarlige, der selv forestår indkøb til deres an-

svarsområde. De budgetansvarlige indhenter rekvisitionsnummer i økonomiafdelingen til indkø-

bet og oplyser det til leverandøren. Fælles for alle indkøb er således, at de skal indeholde et re-

kvisitionsnummer, samt at kreditorfakturaen altid godkendes af den budgetansvarlige.  

 

Der følges op hver måned på det løbende forbrug med skolens økonomikonsulent og administra-

tionschef.  Opfølgningen på det løbende forbrug sker dels i form af overordnede månedsrappor-

teringer til ledelsen, dels i form af daglige opdateringer af en Finansrapport. Finansrapporten gi-

ver de budgetansvarlige adgang til helt opdateret opfølgning på forbruget og sammenholde det 

med budget. 

 

Arkitektskolen gennemgår og genforhandler løbende såvel kontraktligt som ikkekontraktligt ind-

køb, der ikke er omfattet af SKI/statens aftaler.  Dette indkøb gennemgås typisk i forbindelse med 

nye større indkøb, for at vurdere om der er grundlag for at justere i indkøbspraksis og evt. indgå 

nye aftaler. 
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I 2018 har arkitektskolen igangsat et projekt med henblik på at vurdere om skolens indkøbssty-

ring, herunder særligt indkøbsaftaler, med fordel kan styrkes yderligere igennem et samarbejde 

med en ekstern konsulentvirksomhed. 

 

2.4. MÅLRAPPORTERING 

Strategisk mål 1 - De studerende skal opnå et højt læringsudbytte 

 

Arkitektskolens fælles strategiske kvalitetsudvikling skal understøtte, at de studerende opnår et 

højt læringsudbytte. 

 

Arkitektskolen Aarhus vil i perioden intensivt arbejde på at fastholde de studerendes vurdering af 

et højt læringsudbytte og gennem en fælles strategisk kvalitetsudvikling blandt skolens ansatte 

sætte fokus på yderligere kvalitetsudvikling af uddannelsens indhold, tilrettelæggelse af under-

visningen og undervisernes didaktiske kompetencer.  

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

I arkitektskolens bestræbelser hen imod en eliteskole og fastholdelse af et højt læringsudbytte for 

de studerende er det væsentligt, at der bliver skabt et fælles og transparent grundlag for arkitekt-

uddannelsens tilrettelæggelse af arbejdet med kvalitet af undervisningen. Arkitektskolen har der-

for i 2018 udarbejdet en intern publikation om skolens samlede kvalitetsarbejde, hvor ambitio-

nerne på uddannelsesområdet og skolens tilgang til kvalitetsarbejdet er tydeliggjort.  

Arkitektskolen har i efteråret 2018 ligeledes taget initiativ til, at der etableres et didaktisk labora-

torium, hvor der er plads til at debattere, eksperimentere og udvikle didaktiske projekter. På nu-

værende tidspunkt er selve organiseringen af det didaktiske laboratorium endnu ikke fastlagt. 

Der er nedsat en intern arbejdsgruppe af videnskabelige medarbejdere fra skolen, som skal 

komme med et forslag til etableringen. Arbejdsgruppen har i første omgang prioriteret at hente 

inspiration udefra eksempelvis fra Aarhus Universitet, inden funktionsbeskrivelsen og beman-

ding af det didaktiske laboratorium afklares endeligt i begyndelsen af 2019. Samtidig med har ar-

kitektskolen udviklet en ny model for portefolioreviews, hvor skolens undervisere i fællesskab 

drøfter kvaliteten af de studerendes arbejde på tværs af studieenheder. 

 

Resultaterne af uddannelseszoom fra 2016 viste, at skolens studerende oplever, at de opnår et 

højt læringsudbytte. Resultatet af uddannelseszoom i 2018 er endnu ikke offentliggjort. Arkitekt-

skolen har i 2018 gennemført en egen studiemiljøundersøgelse, hvor ikke mindre end 84 % af de 

studerende føler sig som en del af et fagligt fællesskab på skolen og 81 % af de studerende vur-

derer, at vejlederne giver dem brugbar feedback på det faglige arbejde.  Dvs. at en meget stor 

andel af de studerende er tilfredse med det faglige miljø på arkitektskolen. 

 

Fra 2018 er der som supplement til den mundtlige undervisningsevaluering efter hvert semester 

gennemført en skiftlig evaluering af undervisningen, som skal være med til at styrke dialogen 

mellem skolens undervisere og de studerende om undervisningskvaliteten. Undervisningsevalu-

eringen viser, at en stigende del af de studerende vurderer, at underviserne har kommunikeret 

stoffet og undervist forløbene på bedst mulig vis (fra 64 til 79%). Andelen af studerende, som 
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vurderer, at det overordnede forløb dette semester har bidraget til, at de har kunnet opfylde de 

fastsatte læringsmål på bedst mulig vis, er ligeledes steget en anelse (fra 70 til 73 %). 

 

 

Strategisk mål 2 - Dimittender med tydelige og relevante kompetencer 

 

Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal bidrage til, at arkitektskolens dimittender 

opnår tydelige og relevante kompetencer, som understøtter samfundets behov.  

 

Arkitektskolen vil derfor sætte fokus på de studerendes og dimittendernes netværksdannelse og 

bevidsthed om egne kompetencer samt styrke skolens dialog om uddannelsens indhold med 

praksis. 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Arkitektskolen Aarhus ønsker en udbygning af kontakten til erhvervet, som skal styrke de stude-

rendes kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Arkitektskolen har derfor i 2018 etableret et 

Dialogforum for Arkitektuddannelse og Praksis (DAP) med en bred repræsentation af aftagere af 

skolens dimittender lige fra de klassiske tegnestuer til kommuner og ingeniørvirksomheder. DAP 

skal sikre en kontinuerlig og formaliseret dialog og videndeling om udviklingen af arkitektuddan-

nelsen. Arkitektskolen gennemfører i begyndelsen af 2019 en aftagerundersøgelse med fokus på 

dimittendernes kompetencer som særligt DAP-medlemmerne har været med til at kvalificere. 

 

De studerende opnår på rigtig mange forskellige måder kontakt til aftagere gennem studiet. Det 

gælder i særlig grad gennem den halvårlige praktik, som langt de fleste studerende benytter sig 

af på kandidatstudiet. Arkitektskolen har derfor i 2018 sat ekstra fokus på styrkede praktikaftaler, 

hvor kravene til praktikstederne tydeliggøres og dialogen med praktikstederne styrkes.  

 

Dimittendernes beskæftigelsesgrad har længe været et særligt indsatsfelt for arkitektskolen. Arki-

tektskolen har fra 2016 tilbudt dimittenderne et særligt karriere- og jobsøgningsforløb, som ser 

ud til at have haft en positiv effekt på dimittendledigheden. Arkitektskolen har i 2018 taget initia-

tiv til at gennemføre sin egen dimittendundersøgelse, hvor det blandt andet er muligt at måle de 

studerendes ledighed allerede efter 6 mdr. Konklusionen fra arkitektskolens egen dimittendun-

dersøgelse er, at flere dimittender kommer i beskæftige både over tid og for hver årgang, at Arki-

tektskolen Aarhus klarer sig godt i forhold til andre sammenlignelige institutioner og at der er en 

stigende efterspørgsel efter arkitekter. Dimittendundersøgelsen viser meget tydeligt, at ledighe-

den er faldende, så den efter 24 mdr. er på 10 % for 2015-dimittenderne mod 18 % efter to år for 

2014-dimittender. Ledigheden på 10 % svarer til, at blot 12 dimittender fortsat er ledige efter to 

år. Seks mdr. ledigheden er ligeledes faldet til 25 % for 2017-dimittenderne mod 39 % for 2014-

dimittenderne. 

 

 

Strategisk mål 3 - Forskning af høj kvalitet, som kan bidrage til udviklingen af branchen 

 

Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal sikre, at skolens forskning af høj kvalitet 

bidrager til udvikling af branchen.  
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Det voksende samfundsmæssige behov for forskningsbaseret viden inden for arkitektbranchen 

samt gensidig vidensdeling skal understøttes bedre.  Derfor etablerer arkitektskolen bedre ram-

mer for skolens dialog med branchen, flere forskellige samarbejdsformater og styrker forsknings-

indsatsen rettet mod praksis. 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Arkitektskolen forventer, at et øget forskningssamarbejde med erhvervet og bedre rammer for 

formidling, dialog og videndeling er med til at styrke forskningens kvalitet og anvendelsen i prak-

sis. I 2018 har arkitektskolen haft fokus på udviklingen af forskellige formater for dialog og viden-

deling med eksterne partere. Arkitektskolen har blandt andet afholdt to dialogfora med eksterne 

interessenter om, hvordan vi forbereder os på en fremtid, hvor øget nedbør giver oversvømmel-

ser og udfordringer for byudviklingen og om kystturisme med fokus på at gentænke kystturis-

men nationalt ved at skabe nye fortællinger og oplevelser i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der 

har været en stor interesse for begge emner primært fra landets kommuner.  

 

Arkitektskolen har i 2018 fastlagt nye indikatorer til måling af kvaliteten af skolens forsknings-

samarbejder. Det drejer sig blandt andet om en indikator, som måler de eksterne samarbejds-

partneres vurdering af samarbejdet, som i høj grad oplever, at der udvikles ny viden i fællesska-

bet, at samarbejdet bidrager til at skabe værdi i virksomheden, og at processen omkring samar-

bejdet forløber konstruktivt. 
 
 
Strategisk mål 4 - Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens digitale transforma-
tion 
 
Digitalt dannede studerende og forskning inden for digital fabrikation skal understøtte den igang-
værende transformation af branchen.  
 
Arkitektskolen vil derfor nå målet gennem viden om digital fabrikation og design samt kritisk re-
fleksion over anvendelsen af digitale redskaber. Arkitektskolen vil herudover styrke de videnska-
belige medarbejders og de studerendes digitale kompetencer og forskningsindsatsen inden for 
det digitale område. 
 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Arkitektskolen har over en årrække haft fokus på de mange muligheder, som digitalisering giver 

for fagets udvikling. Særligt skolens værkstedsfaciliteter er løbende blevet udviklet og styrket be-

tydeligt med nye muligheder for digital fabrikation.  

 

I efteråret 2018 har arkitektskolen sat ekstra fokus på de studerendes digitale forståelse og fær-

digheder og den digitale læring i undervisningen. Arkitektskolen har i første omgang udviklet en 

model for den styrket indsats i forhold til de studerendes digitale forståelse på bacheloruddan-

nelsen og en model for en styrket indsats for de studerendes arbejde med digitale kompetencer 

på kandidatuddannelsen.  

 

Arkitektskolen har herudover taget initiativ til en analyse af anvendelsen af digitale læringsplat-

forme, som afsæt for en styrket indsats i 2019.  

 
Forventninger til det kommende år 
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2.4.1. ØKONOMISKE FORVENTNINGER 

 
 

For at opnå skolens faglige mål i 2019 er der afsat strategiske udviklingsmidler på i alt 6,0 mio. kr. 

i budgettet til det fortsatte arbejde med strategiske tiltag inden for områderne: styrket beskæfti-

gelsesindsats, praksissamarbejde, digitalisering, kvalitetsudvikling og NEW AARCH. Dertil kom-

mer 4,8 mio. kr. til nyansættelser og forlængelser af videnskabeligt personale. AAA budgetterer 

med et underskud i 2019 på 2,5 mio. kr. 
 

Tabel 5 Virksomhedens hovedkonti 1 

mio. kr. 

 

Regnskab 

2018 

Grundbudget 

2019 

Bevilling og øvrige indtægter -120,6 -113,4 

Udgifter 123,3 115,9 

Resultat  2,7 -2,5 

 
 
 
  

                                                           

1 Kilde: SKS, Budget 
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3. REGNSKAB 

3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Arkitektskolen Aarhus’ regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, 

retningslinjerne i Finansministeriets Budgetvejledning og Økonomisk Administrative Vejledning 

samt Moderniseringsstyrelsens regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og be-

villinger. Årsrapporten for 2018 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper 

og vejledning for statslige institutioner. Arkitektskolen Aarhus har ikke ændret regnskabsprincip-

per i 2018. 
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3.2. RESULTATOPGØRELSE 

Tabel 6 Resultatopgørelse 1 

mio. kr., løbende priser 

 

Regnskab 

2017 

Regnskab 

2018 

Budget 

2019 
    

Ordinære driftsindtægter    

Bevilling -102,3 -101,7 -98,9 

Salg af varer og tjenester    

Eksternt salg af varer og tjenester -4,5 -5,3 -4,5 

Internt statsligt salg af varer og tjenester -0,3 -0,3 -0,0 

Salg af varer og tjenester i alt -4,8 -5,6 -4,5 

Tilskud til egen drift -10,0 -13,4 -10,0 

Gebyrer -0,0 -0,0 -0,0 

Ordinære driftsindtægter i alt -117,1 -120,6 -113,4 

    

Ordinære driftsomkostninger    

Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 

Forbrugsomkostninger    

Husleje 16,3 14,2 14,4 

Forbrugsomkostninger i alt 16,3 14,2 14,4 

Personaleomkostninger    

Lønninger 57,9 61,5 63,3 

Pension 7,6 8,3 8,6 

Lønrefusion -2,6 -2,2 -1,8 

Andre personaleomkostninger 0,2 1,0 0,3 

Personaleomkostninger i alt 63,1 68,7 70,5 

Af- og nedskrivninger 0,2 0,3 0,3 

Andre ordinære driftsomkostninger 35,8 38,5 29,3 

Internt statsligt køb af varer og tjenester 1,3 1,3 1,3 

Ordinære driftsomkostninger i alt 116,7 123,1 115,8 

    

Resultat af ordinær drift -0,4 2,4 2,4 

 
Resultatopgørelsen fortsættes på næste side.  

                                                           

1 Kilde: SKS 
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Tabel 6 Resultatopgørelse, fortsat 

mio. kr., løbende priser 

 

Regnskab 

2017 

Regnskab 

2018 

Budget 

2019 

    

Andre driftsposter    

Andre driftsindtægter -0,0 -0,0 -0,0 

Andre driftsomkostninger 0,0 0,2 0,0 

Resultat før finansielle poster -0,4 2,6 2,4 

    

Finansielle poster    

Finansielle indtægter -0,0 -0,0 -0,0 

Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,1 

Resultat før ekstraordinære poster -0,3 2,7 2,5 

    

Ekstraordinære poster    

Ekstraordinære indtægter -0,0 -0,0 -0,0 

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -0,3 2,7 2,5 

 

 

Tabel 7 Resultatdisponering af årets resultat 1 

mio. kr., løbende priser 

 

Regnskab 

2017 

Regnskab 

2018 

Budget 

2019 

Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 

Disponeret til overført overskud 0,3 -2,7 -2,5 

 
  

                                                           

1 Kilde: SKS 
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3.3. BALANCE 

Tabel 8 Balancen 1 

Aktiver 

mio. kr. 

Regn-

skab 

2017 

Regn-

skab 

2018 

 Passiver 

mio. kr. 

Regn-

skab 

2017 

Regn-

skab 

2018 

       

Anlægsaktiver    Egenkapital   

Immaterielle anlægsaktiver 

(Note 1) 

0,0 0,0  Reguleret egenkapital 

(startkapital) 

2,2 2,2 

Færdiggjorte udviklingspro-

jekter 

0,0 0,0  Opskrivninger 0,0 0,0 

Erhvervede koncessioner, pa-

tenter, licenser m.v. 

0,0 0,0  Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

Udviklingsprojekter under 

opførelse 

0,0 0,0  Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0  Udbytte til staten 0,0 0,0 

Immaterielle anlæg i alt 0,0 0,0  Overført overskud 59,3 56,6 

    Egenkapital i alt 61,5 58,8 

Materielle anlægsaktiver 

(Note 2) 

      

Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0  Hensatte forpligtelser 

(Note 3) 

0,5 1,2 

Infrastruktur 0,0 0,0     

Transportmateriel 0,1 0,3     

Produktionsanlæg og maski-

ner 

0,0 0,0     

Inventar og IT-udstyr 0,7 0,7     

Igangværende arbejder for 

egen regning 

0,0 0,0     

Materielle anlæg i alt 0,8 0,9     

       

Finansielle anlægsaktiver    Langfristede gældsposter   

Statsforskrivning 2,2 2,2  FF4 Langfristet gæld 0,8 0,7 

Øvrige finansielle anlæg 0,0 0,0  Donationer 0,0 0,0 

Finansielle anlæg i alt 2,2 2,2  Prioritetsgæld 0,0 0,0 

    Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

Anlægsaktiver i alt 3,0 3,2  Langfristet gæld i alt 0,8 0,7 

 
Balancen fortsættes på næste side.  

                                                           

1 Kilde: SKS 
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Tabel 8 Balancen, fortsat 

Aktiver 

mio. kr. 

Regn-

skab 

2017 

Regn-

skab 

2018 

 Passiver 

mio. kr. 

Regn-

skab 

2017 

Regn-

skab 

2018 

       

Omsætningsaktiver    Kortfristede gældsposter   

Varebeholdning 0,0 0,0  Leverandører af varer og tje-

nesteydelser 

5,1 5,4 

Tilgodehavender 3,6 6,9  Anden kortfristet gæld 1,5 1,3 

Periodeafgrænsningsposter 1,1 1,0  Skyldige feriepenge 8,3 8,5 

Værdipapirer 0,0 0,0  Reserveret bevilling 0,0 0,0 

Likvide beholdninger    Igangværende arbejder for  4,7 5,6 

FF5 Uforrentet konto 71,3 74,5  fremmed regning   

FF7 Finansieringskonto 3,5 -3,8  Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,1 

Andre likvider 0,0 0,0     

Likvide beholdninger i alt 74,8 70,7  Kortfristet gæld i alt 19,6 21,0 

Omsætningsaktiver i alt 79,5 78,7  Gæld i alt 20,4 21,8 

       

Aktiver i alt 82,5 81,8  Passiver i alt 82,5 81,8 

 

Notehenvisninger: 

Hensatte forpligtelser note 3 

Eventualforpligtelser note 4 

– mangler nummer på eventuel note 
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3.4. EGENKAPITALFORKLARING 

Tabel 9 Egenkapitalforklaring 1 

mio. kr., løbende priser 

 

Regnskab 

2017 

Regnskab 

2018 

   

Egenkapital primo 61,2 61,5 

   

Startkapital primo 2,2 2,2 

+ Ændring i startkapital 0,0 0,0 

Startkapital ultimo 2,2 2,2 

Opskrivninger primo 0,0 0,0 

+ Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 

Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

+ Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 

Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

Overført overskud primo 59,0 59,3 

+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

+ Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

+ Overført fra årets resultat 0,3 -2,7 

- Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

- Udbytte til staten 0,0 0,0 

+ Overførsel af reserveret bevilling 0,0 0,0 

Overført overskud ultimo 59,3 56,6 

   

Egenkapital ultimo 61,5 58,8 

 
  

                                                           

1 Kilde: SKS 



 

 

 

 
23 

 
Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

Side 23 af27 
 
J.nr. 121-7-17 
Ref.  

3.5. LIKVIDITET OG LÅNERAMME 

 
Tabel 10 Udnyttelse af låneramme1 

mio. kr. 

 

Regnskab 

2018 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver, undtagen donationer 0,9 

Låneramme 2,7 

Udnyttelsesgrad i pct. 33,8 

 

3.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT 

 
Tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft 2 

Hovedkonto 19.28.07, mio. kr. 

 

Regnskab 

2018 

Lønsumsloft FL 71,9 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 71,9 

Lønforbrug under lønsumsloft 60,7 

Difference (mindreforbrug) 11,2 

Akkumuleret opsparing ultimo forrige år 56,4 

Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år 67,6 

 

 

3.7. BEVILLINGSREGNSKABET 

Tabel 12 Bevillingsregnskabet 3 

Hoved-

konto  

 

Navn 

 

Bevillings-

type 

 

mio. kr. 

 

Bevilling 

 

Regn-

skab 

 

Afvigelse 

 

Viderefø-

relse 

Ulitmo 

19.28.07 Arkitektskolen Drifts- Udgifter 112,8 123,4 -10,6 56,6 

 Aarhus bevilling Indtægter -11,1 -18,9 7,8  

 
  

                                                           

1 Kilde: SKS 

2 Kilde: SKS 

3 Kilde: SKS 



 

 

 

 
24 

 
Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

Side 24 af27 
 
J.nr. 121-7-17 
Ref.  

4. NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 

 

Note 1  

Tabel 13 Immaterielle anlægsaktiver 

mio. kr. 

 

Færdiggjorte 

udviklings-

projekter 

Erhvervede 

koncessioner, 

patenter, li-

censer mv. 

I alt 

Kostpris 1.1.2018 0,6 0,3 0,9 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

Årets tilgang 0,0 0,0 0,0 

Årets afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2018 (før afskrivninger) 0,6 0,3 0,9 

Akkumulerede afskrivninger -0,6 -0,3 -0,9 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2018 -0,6 -0,3 -0,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Afskrivningsperiode/år 5 3  

 
 
 

mio. kr. 

 

Udviklingsprojekter 

under udførelse 

Kostpris 1.1.2018 0,0 

Årets tilgang 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 

Kostpris pr. 1.12.2018 0,0 
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Note 2  

Tabel 14 Materielle anlægsaktiver 

mio. kr. 

 

Grunde, 

arealer 

og byg-

ninger 

Produkti-

onsan-

læg og 

maskiner 

Trans-

portma-

teriel 

IT-udstyr Inventar I alt 

Kostpris 1.1.2018 1,0 0,9 1,0 5,6 0,3 8,8 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris 31.12.2018 

(før afskrivning) 
1,0 0,9 1,2 5,8 0,3 9,3 

Akkumulerede afskrivninger 1,0 0,9 1,0 5,2 0,3 8,3 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskriv-

ninger 31.12.2018 
1,0 0,9 1,0 5,2 0,3 8,3 

Regnskabsmæssig værdi 

31.12.2018 
0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,9 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 

Afskrivningsperiode/år 40-50 10-15 5-8 3-5 3-10  

 
 
 
 
 

mio. kr. 

 

Igangværende arbej-

der for egen regning 

Kostpris 1.1.2018 0,0 

Årets tilgang 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2018 0,0 
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Note 3 

Hensatte forpligtelser 

mio. kr. 

 

Hensatte 

forpligtelser 

Igangværende retslige tvister 0,9 

Fratrædelsesgodtgørelser 0,3 

  

Hensatte forpligtelser pr. 31.12.2018 1,2 

 

 

Note 4 

Eventualforpligtelser 

mio. kr. 

 

Eventualforpligtelser 

Reetableringsforpligtelser, Nørreport 15-17 0,1 

Uafskrevet beløb, Kaløgade 0,8 

  

Eventualforpligtelser pr. 31.12.2018 0,9 
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5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN 

 

Bilag 1 

Tabel 15 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 1 

 

1.000 kr. 

 

2015 2016 2017 2018 

Efteruddannelseskurser 0 0 0 0 

Konsulentydelser 72 51 -77 81 

Resultat i alt 72 51 -77 81 

Akkumuleret resultat 249 300 222 304 

 

 

 
Bilag 2A 

Tabel 18A Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter (UK95/DR3) 2 

 

1.000 kr. 

 

Overført 

overskud  

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Overskud 

til videre-

førelse 

Statslige fonds- og programmidler 0 -4.873 4.873 0 0 

Øvrige tilskudsgivere 0 -6.132 6.132 0 0 

I alt 0 -11.005 11.005 0 0 

 

 

Bilag 2B 

Tabel 18B Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97/DR4) 3 

1.000 kr. 

 

Overført 

overskud  

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Overskud 

til videre-

førelse 

Statslige fonds- og programmidler 0 -557 557 0 0 

Øvrige tilskudsgivere 0 -1.617 1.617 0 0 

I alt 0 -2.174 2.174 0 0 

 

 

 

                                                           

1 Kilde: Projektoversigt og Finansrapport 

2 Kilde: Projektoversigt og Finansrapport 

3 Kilde: Projektoversigt og Finansrapport 



A 
 

Statusredegørelse 2018 
for Arkitektskolen Aarhus 
strategiske rammekontrakt 2018-2021 
  
 

Statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan dokumenterer 
institutionens arbejde med at realisere målene i den strategiske 
rammekontrakt.  

 
 
Arkitektskolen Aarhus har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021: 
 
1. De studerende skal opnå et højt læringsudbytte 
2. Dimittender med tydelige og relevante kompetencer 
3. Forskning af høj kvalitet, som kan bidrage til udviklingen af branchen 
4. Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens digitale transformation 
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Strategisk mål 1   
De studerende skal opnå et højt læringsudbytte 
 
Arkitektskolens fælles strategiske kvalitetsudvikling skal understøtte, at de 
studerende opnår et højt læringsudbytte. 
 
Arkitektskolen Aarhus vil i perioden intensivt arbejde på at fastholde de 
studerendes vurdering af et højt læringsudbytte og gennem en fælles strategisk 
kvalitetsudvikling blandt skolens ansatte sætte fokus på yderligere 
kvalitetsudvikling af uddannelsens indhold, tilrettelæggelse af undervisningen og 
undervisernes didaktiske kompetencer.   

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
I arkitektskolens bestræbelser hen imod en eliteskole og fastholdelse af et højt 
læringsudbytte for de studerende er det væsentligt, at der bliver skabt et fælles og 
transparent grundlag for arkitektuddannelsens tilrettelæggelse af arbejdet med kvalitet 
af undervisningen. Arkitektskolen har derfor i 2018 udarbejdet en intern publikation om 
skolens samlede kvalitetsarbejde, hvor ambitionerne på uddannelsesområdet og skolens 
tilgang til kvalitetsarbejdet er tydeliggjort.  
 
Arkitektskolen har i efteråret 2018 ligeledes taget initiativ til, at der etableres et didaktisk 
laboratorium, hvor der er plads til at debattere, eksperimentere og udvikle didaktiske 
projekter. På nuværende tidspunkt er selve organiseringen af det didaktiske 
laboratorium endnu ikke fastlagt. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe af 
videnskabelige medarbejdere fra skolen, som skal komme med et forslag til etableringen. 
Arbejdsgruppen har i første omgang prioriteret at hente inspiration udefra eksempelvis 
fra Aarhus Universitet, inden funktionsbeskrivelsen og bemanding af det didaktiske 
laboratorium afklares endeligt i begyndelsen af 2019. Samtidig med har arkitektskolen 
udviklet en ny model for portefolioreviews, hvor skolens undervisere i fællesskab drøfter 
kvaliteten af de studerendes arbejde på tværs af studieenheder.  
 
Resultaterne af uddannelseszoom fra 2016 viste, at skolens studerende oplever, at de 
opnår et højt læringsudbytte. Resultatet af uddannelseszoom i 2018 er endnu ikke 
offentliggjort. Arkitektskolen har i 2018 gennemført sin egen studiemiljøundersøgelse, 
hvor 84 % af de studerende føler sig som en del af et fagligt fællesskab på skolen og 81 % 
af de studerende vurderer, at vejlederne giver dem brugbar feedback på det faglige 
arbejde.  Dvs. en meget stor andel af de studerende er tilfredse med det faglige miljø på 
arkitektskolen. 
 
Fra 2018 er der som supplement til den mundtlige undervisningsevaluering efter hvert 
semester gennemført en skiftlig evaluering af undervisningen. Den skal være med til at 
styrke dialogen mellem skolens undervisere og de studerende om 
undervisningskvaliteten. Undervisningsevalueringen viser, at en stigende del af de 
studerende vurderer, at underviserne har kommunikeret stoffet og undervist forløbene 
på bedst mulig vis (fra 64 til 79%). Andelen af studerende, som vurderer, at det 
overordnede forløb dette semester har bidraget til, at de har kunnet opfylde de fastsatte 
læringsmål på bedst mulig vis er ligeledes steget en anelse (fra 70 til 73 %). 
 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
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Arkitektskolen Aarhus vil i perioden etablere et didaktisk laboratorium, som kan 
opsamle, studere og formidle de mange forskellige didaktiske tilgange og forsøg, der 
foregår på skolen, så den samlede erfaring kommer hele institutionen til gode og 
resulterer i et højt læringsudbytte. Det didaktiske laboratorium skal danne rammen om 
forskning og udviklingsarbejde inden for feltet didaktik og undervisningsudvikling med 
relevante partere i et tværfagligt samarbejde både nationalt og internationalt.  
 
Arkitektskolen Aarhus har fra sommeren 2018 nedsat en intern arbejdsgruppe, som i 
efteråret 2018 har arbejdet på en funktionsbeskrivelse for et didaktisk laboratorium. 
Arbejdsgruppen har i første omgang hentet inspiration fra fagdidaktikere fra såvel 
CUDIM og ST Learning Lab fra Aarhus Universitet. Funktionsbeskrivelsen færdiggøres i 
begyndelsen af 2019.  
 
Arkitektskolen Aarhus har en lang tradition for portefolioreviews, hvor de studerendes 
produktion og kvaliteten heraf diskuteres. I efteråret 2018 har arkitektskolen udviklet en 
ny model for portefolioreviews, som i højere grad skal skabe transparens og styrke 
dialogen om uddannelseskvaliteten på tværs af de enkelte studieenheder. Den nye model 
for portefolioreviews implementeres fra januar 2019.  
 
Ændringer 
Ikke relevant. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  



[Institutions navn] statusredegørelse 2018, af [dato] 
 

 4 

Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

De studerendes vurdering af 

kvalitet i uddannelsen 

     

”Kvaliteten af min uddannelse er 

samlet set høj”. 

(Spørgeskemaundersøgelse 

indsamlet til Uddannelseszoom, 

UFM) 

2016, gns. 4,0     

”Mine undervisere er gode til at 

formidle i undervisningen”. 

(Spørgeskemaundersøgelse 

indsamlet til Uddannelseszoom, 

UFM) 

2016, gns. 3,7     

”Underviserne har kommunikeret 

stoffet og undervist forløbene på 

bedst mulig vis”. Arkitektskolens 

egen undervisningsevaluering, som 

gennemføres efter hvert semester og 

afrapporteres som et årligt gns. i 

skolens statusredegørelse. 

Foråret 2018 

var 64 % af de 

studerende 

enten meget 

enige eller 

enige 

72 % gns.    

”Det overordnede forløb dette 

semester har bidraget til, at de 

studerende har kunnet opfylde de 

fastsatte læringsmål på bedst mulig 

vis”. Arkitektskolens egen 

undervisningsevaluering, som 

gennemføres efter hvert semester og 

afrapporteres som et årligt gns. i 

skolens statusredegørelse. 

Foråret 2018 

var 70 % af de 

studerende 

enten meget 

enige eller 

enige.  

72 % gns.    

Undervisernes kompetencer      

Andel af studieplaner, som i 

væsentlig grad baserer sig på 

forskningen i skolens 

forskningslaboratorier. 

Arkitektskolens egen undersøgelse, 

som gennemføres én gang om året. 

Studieplanerne vurderes på en skala 

fra 1-3, hvor 3 angiver, at 

studieplanen i høj grad har et 

omfang af skolens forskning, mens 1 

angiver, at studieplanen har en lav 

grad af indhold fra skolens forskning. 

Der er i alt 16 studieplaner.  

2018 var 

omfanget af 

forskning i 

studieplanerne 

for studieåret 

2018/219 på 

29  

    

Andelen af fastansatte undervisere, 

som gennemfører forløb i det 

nyetablerede didaktiske 

laboratorium. 

Baseline 

fastsættes i 

2019 
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Strategisk mål 2   
Dimittender med tydelige og relevante kompetencer 
 
Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal bidrage til, at 
arkitektskolens dimittender opnår tydelige og relevante kompetencer, som 
understøtter samfundets behov.  
 
Arkitektskolen vil derfor sætte fokus på de studerendes og dimittendernes 
netværksdannelse og bevidsthed om egne kompetencer samt styrke skolens dialog 
om uddannelsens indhold med praksis. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Arkitektskolen Aarhus ønsker en udbygning af kontakten til erhvervet, som skal styrke 
de studerendes kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Arkitektskolen har derfor i 
2018 etableret et Dialogforum for Arkitektuddannelse og Praksis (DAP) med en bred 
repræsentation af aftagere af skolens dimittender lige fra de klassiske tegnestuer til 
kommuner og ingeniørvirksomheder. DAP skal sikre en kontinuerlig og formaliseret 
dialog og videndeling om udviklingen af arkitektuddannelsen. Arkitektskolen 
gennemfører i begyndelsen af 2019 en aftagerundersøgelse med fokus på dimittendernes 
kompetencer, som særligt DAP-medlemmerne har været med til at kvalificere. 
 
De studerende opnår på rigtig mange forskellige måder kontakt til aftagere gennem 
studiet. Det gælder i særlig grad gennem den halvårlige praktik, som langt de fleste 
studerende benytter sig af på kandidatstudiet. Arkitektskolen har derfor i 2018 sat ekstra 
fokus på styrkede praktikaftaler, hvor kravene til praktikstederne tydeliggøres og 
dialogen med praktikstederne styrkes.  
 
Dimittendernes beskæftigelsesgrad har længe været et særligt indsatsfelt for 
arkitektskolen. Arkitektskolen har fra 2016 tilbudt dimittenderne et særligt karriere- og 
jobsøgningsforløb, som ser ud til at have haft en positiv effekt på dimittendledigheden. 
Arkitektskolen har i 2018 taget initiativ til at gennemføre sin egen 
dimittendundersøgelse, hvor det blandt andet er muligt at måle de studerendes ledighed 
allerede efter 6 mdr. Konklusionen fra arkitektskolen egen dimittendundersøgelse er, at 
flere dimittender kommer i beskæftige både over tid og for hver årgang, at Arkitektskolen 
Aarhus klarer sig godt i forhold til andre sammenlignelige institutioner og at der er en 
stigende efterspørgsel efter arkitekter. Dimittendundersøgelsen viser meget tydeligt, at 
ledigheden er faldende, så den efter 24 mdr. er på 10 % for 2015-dimittenderne mod 18 
% efter to år for 2014-dimittender. Ledigheden på 10 % svarer til, at blot 12 dimittender 
fortsat er ledige efter to år. Seks mdr. ledigheden er ligeledes faldet til 25 % for 2017 
dimittenderne mod 39 % for 2014-dimittenderne. 
 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
Arkitektskolen har i 2018 oprettet et dialogforum med nuværende og potentielle aftagere 
af skolens dimittender for at styrke dialogen og sikre en bedre videnudveksling. I 2018 
blev der afholdt to møder i Dialogforum for Arkitekturuddannelse og Praksis (DAP), hvor 
der primært var fokus på emner som arkitektskolens strategiske overvejelser i forhold til 
ambitionen om at blive en skandinavisk eliteskole, udbud af en 
erhvervskandidatuddannelse i arkitektur fra 2019, kvalificering af en 
aftagerundersøgelse af dimittendernes kompetencer og styrkelse af skolens samarbejde 
med praksis i uddannelsen eksempelvis gennem praktikken.  
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Arkitektskolen har nedsat en intern arbejdsgruppe for det strategiske mål to, som i 2018 
primært har haft fokus på styrkelse og udviklingen af de kandidatstuderendes praktik 
med tydeliggørelse af mere specifikke krav til læringen i praktikken og et nyt format for 
afrapportering af praktikken. Der har også været fokus på en tydeliggørelse for de 
studerende af koblingen mellem den obligatoriske bachelorpraktik og praktikken på 
kandidatstudiet. Det er planen, at der fra begyndelsen af 2019 er udarbejdet en ny model 
for praktik på kandidatuddannelsen. 
 
I løbet af efteråret 2018 har arkitektskolen haft en dialog med ekstern rådgiver om 
udviklingen af et format for en aftagerundersøgelse, som primært skal have fokus på 
forventninger til dimittendernes nuværende og fremtidige kompetencer. 
Aftagerundersøgelsen gennemføres i begyndelsen af 2019. 
 
Ændringer 
I den oprindelige handlingsplan skulle arkitektskolen gennemføre en 
aftagerundersøgelse i efteråret 2018. I processen blev det imidlertid aftalt at gennemføre 
en forberedende workshop med nogle af skolens aftagere og en pilottest af 
undersøgelsen. Derfor gennemføres aftagerundersøgelsen først i begyndelsen af 2019. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
 
Tabel  

Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

Dimittendernes vurdering af 

egne kompetencer 

     

”Der er overensstemmelse mellem 

det, jeg har lært på min uddannelse 

og de kompetencer, der 

efterspørges af min nuværende 

eller seneste arbejdsgiver”. 

Spørgeskemaundersøgelse 

indsamlet til Uddannelseszoom, 

UFM. 

2016, gns. 

3,3 

    

Aftagernes vurdering af 

dimittendernes kompetencer.   

     

Arkitektskolens egen undersøgelse, 

som udarbejdes hvert 2. år i 

samarbejde med det nyetablerede 

Dialogforum for 

Arkitektuddannelse og Praksis 

(DAP). 

Fastsættes i 

2018. 

Bliver først 

primo i 

2019. 

    

Dimittendernes ledighedsgrad      

4.– 7. kvartals ledighed. UFM’s 

nøgletal 

17, 6 % for 

dimittender 

2014 

    

Dimittendernes ledighed efter 6 

mdr. Arkitektskolens årlige 

undersøgelse af 

25 % for 

dimittender 

2017 
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dimittendernes 

bruttoledighed. 
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Strategisk mål 3 
Forskning af høj kvalitet, som kan bidrage til udviklingen af branchen 
 
Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal sikre, at skolens forskning af 
høj kvalitet bidrager til udvikling af branchen.  
 
Det voksende samfundsmæssige behov for forskningsbaseret viden inden for 
arkitektbranchen samt gensidig vidensdeling skal understøttes bedre.  Derfor 
etablerer arkitektskolen bedre rammer for skolens dialog med branchen, flere 
forskellige samarbejdsformater og styrker forskningsindsatsen rettet mod praksis. 
 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Arkitektskolen forventer, at et øget forskningssamarbejde med erhvervet og bedre 
rammer for formidling, dialog og videndeling er med til at styrke forskningens kvalitet 
og anvendelsen i praksis. I 2018 har arkitektskolen haft fokus på udviklingen af 
forskellige formater for dialog og videndeling med eksterne partnere. Arkitektskolen har 
blandt andet afholdt to dialogfora med eksterne interessenter om, hvordan vi forbereder 
os på en fremtid, hvor øget nedbør giver oversvømmelser og udfordringer for 
byudviklingen samt om kystturisme med fokus på at gentænke kystturismen nationalt 
ved at skabe nye fortællinger og oplevelser i Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 
Arkitektskolen har i 2018 fastlagt nye indikatorer til måling af kvaliteten af skolens 
forskningssamarbejder. Det drejer sig blandt andet om en indikator, som måler de 
eksterne samarbejdspartners vurdering af samarbejdet. De oplever i høj grad, at der 
udvikles ny viden i fællesskabet, at samarbejdet bidrager til at skabe værdi i 
virksomheden, og at processen omkring samarbejdet forløber konstruktivt.  Det fremgår 
af de individuelle svar, at de samarbejdspartnere, som ikke har særlig erfaring med 
forskningsprojekter, har en lidt lavere score end f.eks. forskningsinstitutioner. Da 
arkitektskolen i fremtiden ønsker at afprøve flere samarbejder med partnere uden for de 
akademiske miljøer betyder det, at skolen skal være særlig opmærksom på tidlig 
forventningsafstemning med samarbejdspartnerne og at der kan forventes en lidt lavere 
samlet score.  
 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
Arkitektskolen har efteråret 2018 nedsat en intern arbejdsgruppe, som primært har haft 
fokus på afvikling af modeller for debatmøder med eksterne partnere baseret på skolens 
forskning om henholdsvis vand og kystturisme. De to aktiviteter er en videreførelse af 
arkitektskolens Open Room-koncept, der skaber forbindelse mellem forskning og 
branchen. Arrangementerne i 2018 har begge fundet sted hos de konkrete 
samarbejdspartnere, hvilket adskiller disse arrangementer fra tidligere Open Room-
arrangementer, der har været afholdt på arkitektskolen. Hensigten med debatmøderne 
har været at udbrede skolens forskning til relevante eksterne partnere og i en dialog skabe 
grundlag for yderligere udvikling og forskning af emnerne. Open Room-konceptet er i 
2018 blevet justeret og skarpere defineret, så det bedre kan skabe fundamentet for 
samarbejde og dialog mellem skolens forskere og eksterne partnere. Arbejdsgruppen har 
nedfældet en række kriterier, der definerer, hvad et Open Room-arrangement 
indeholder, og gruppen har også videreudviklet formatet, så det i fremtiden både kan 
bruges til at skabe dialog, udbrede ny viden samt skabe nye samarbejder.  
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Arbejdsgruppen har også haft fokus på at udvikle et format, som på forskellig vis kan 
understøtte skolens forskere med samarbejder med eksterne partnere. I første omgang 
har der været fokus på erfaringsudveksling fra andre uddannelsesinstitutioner som 
Alexandra Instituttet på Aarhus Universitet.  
 
Arbejdsgruppen har i efteråret 2018 ligeledes arbejdet med et code-of-conduct for 
eksterne samarbejder med inspiration fra andre uddannelsesinstitutioners arbejde med 
præcisering af rammer for samarbejder med eksterne partere. Det skal sikre, at 
forventningerne til samarbejder tydeliggøres. 
 
Ændringer 
Ikke relevant. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
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Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

Forskningssamarbejder 

med praksis og eksterne 

samarbejder 

     

Andel af forskere/ph.d.’er med 

forskningssamarbejde med 

praksis og eksterne 

samarbejder. Arkitektskolens 

egen kortlægning. 

2018, 46%     

Praksis og eksterne 

samarbejdspartneres 

vurdering af 

forskningssamarbejdet 

     

Årlig evaluering af 

samarbejdernes tilfredshed 

med igangværende 

forskningssamarbejder og i 

hvilken grad skolens 

formaliserede samarbejder 

bidrager til at skabe værdi for 

den virksomhed/institution, 

som samarbejdspartneren 

kommer fra. Evalueringen 

gennemføres for at styrke 

kvaliteten af fremtidige 

samarbejder. Arkitektskolens 

egen årlige 

spørgeskemaundersøgelse. I 

spørgeskemaet bygger på tre 

spørgsmål. Hvert spørgsmål 

vurderes på denne skala: Slet 

ikke, i mindre grad, i nogen 

grad, i høj grad, i meget høj 

grad.  

For alle var højeste score fem.  

 

 

I hvor høj grad oplever 

du/I at: Vi udvikler ny 

viden i fællesskab.  

Score = 4,08 

I hvor høj grad oplever 

du/I at: Samarbejdet 

bidrager til at skabe værdi 

i din 

organisation/virksomhed.  

Score = 3,92 

I hvor høj grad oplever 

du/I at: Processen 

omkring samarbejdet 

forløber konstruktivt. 

Score = 4,38 
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Strategisk mål 4 
Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens digitale 
transformation  
 
Digitalt dannede studerende og forskning inden for digital fabrikation skal 
understøtte den igangværende transformation af branchen.  
 
Arkitektskolen vil derfor nå målet gennem viden om digital fabrikation og design 
samt kritisk refleksion over anvendelsen af digitale redskaber. Arkitektskolen vil 
herudover styrke de videnskabelige medarbejders og de studerendes digitale 
kompetencer og forskningsindsatsen inden for det digitale område. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Arkitektskolen har over en årrække haft fokus på de mange muligheder, som 
digitalisering giver for fagets udvikling. Særligt skolens værkstedsfaciliteter er løbende 
blevet udviklet og styrket betydeligt med nye muligheder for digital fabrikation.  
 
I efteråret 2018 har arkitektskolen sat ekstra fokus på de studerendes digitale forståelse 
og færdigheder og den digitale læring i undervisningen. Arkitektskolen har i første 
omgang udviklet en model for en styrket indsats i forhold til de studerendes digitale 
forståelse på bacheloruddannelsen og en model for en styrket indsats for de studerendes 
arbejde med digitale kompetencer på kandidatuddannelsen. Arkitektskolen har 
herudover taget initiativ til en analyse af relevante digitale læringsplatforme, som afsæt 
for en styrket indsats i 2019.  
  
Væsentlige understøttende aktiviteter 
Arkitektskolen har efteråret 2018 nedsat en intern arbejdsgruppe, som har fået til opgave 
at komme med forslag til en styrket indsats i forhold digital dannelse hos de studerende.  
Arbejdsgruppen har primært haft fokus på integrering af et digitalt læringsindhold i 
curriculum med fokus på en særlig indsats på 1. studieår med læring af grundlæggende 
digitale færdigheder og udvikling af en model for en styrket digital tænkning på 
bacheloruddannelsen. På kandidatuddannelsen har arbejdsgruppen udviklet en model 
for en mere direkte og konkret værktøjslære faciliteret gennem korte 
værktøjsintroduktioner og kurser samt styrket brug af digitale værktøjer i 
semesteropgaverne.  
 
Arbejdsgruppen har også haft fokus på udvikling af digitalt understøttet læring, hvor der 
i første omgang er foretaget en afdækning og en analyse af eksisterende platforme og 
praksis. Analysen baserer sig blandt andet på de internationalt ansattes erfaringer med 
digitale læringsplatforme. Analysen gennemføres med ekstern bistand fra Aarhus 
Universitet og har til formål at tydeliggøre arkitektskolens behov i forhold til udvikling af 
en digital læringsplatform, der er tilpasset til den særlige form, som undervisning i 
arkitektur er.  
 
Ændringer 
Ikke relevant. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
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Tabel  

Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

De studerendes vurdering af 

egne digitale kompetencer 

     

”Jeg føler mig tilstrækkeligt 

kvalificeret til at kunne arbejde 

digitalt”. Arkitektskolens egen 

studiemiljøundersøgelse. 

2018, 66 %     

Undervisernes kompetencer 

og forskning 

     

Andel af skolens forskere inden for 

digitalisering af arkitektfaget. 

Arkitektskolens egen årlige 

kortlægning 

2018, 22 %     

 
 
 
 



Eliteskole i praksis 
På bestyrelsesseminaret d. 24. september, fremlagde rektor sit forslag til hvordan vi kan arbejde med elitebegrebet i 
praksis. I store træk var der tale om en talentmodel hvor de dygtigste studerende tilbydes særlig 
undervisning/studieaktivitet.  
Vi (studenterrepæsentanterne) gav vores mening til kende om forslaget og fremlagde en række modargumenter, som 
vi ikke ser beskrevet tilstrækkeligt i referatet. Derfor har vi valgt at skrive dette dokument. Argumenterne er en 
blanding af de argumenter vi fremlagde sidst og desuden argumenter fra de Danske Studerendes Fællesråd, som 
forholder sig kritisk til elite- og talentprogrammer på videregående uddannelser.  

Ressourcer og devaluering 

● Signalværdien af et elitespor vil være devaluerende for den almindelige uddannelse. Er et eksamensbevis 
fra Arkitektskolen Aarhus ikke længere godt nok? 

● De særligt "talentfulde" studerende udgør en stor ressource for et hold/en årgang. De kan være med til at 
højne niveauet generelt og løfte "svagere studerende". Samtidig giver det også "stærke/talentfulde" 
studerende rigtigt meget læring at hjælpe deres medstuderende. De effekter går man glip af hvis man 
isolerer de talentfulde studerende på særlige hold. 

● Elitesporet kan trække ressourcer væk fra den 'almindelige' studerende. Danske Studerendes Fællesråd 
fremhæver at man får meget mere uddannelseskvalitet for pengene ved at højne kvaliteten på uddannelsen 
generelt, end ved at oprette særlige spor. 

De studerende og studiemiljø  

● Hvad er visionen for de øvrige studerende, som ikke ender på et elitehold? 
● Ifølge den seneste studiemiljøundersøgelse har 68% af skolens studerende oplevet alvorlige 

stresssymptomer. Et elitespor vil med al sandsynlighed ikke nedbringe dette tal. 
● Eliteprogrammet vil formentlig præge det sociale miljø blandt de studerende. De øvrige studerende kan 

komme til trække sig fra de udnævnte talenter, og de talentfulde vil have en højere tendens til at føle sig 
ensomme.  

● Med over 750 ansøgere hvert år og en optagelsesprocent på 14, er Arkitektskolen Aarhus allerede en elitær 
institution. 

De ansatte 

● Hvem skal udpege talent og på hvilket grundlag? De arkitekter som vi i dag kigger tilbage på, var sjældent 
anerkendt i deres samtid, så derfor er det måske naivt at tro at vi ved hvem den “dygtige” arkitekt er, og på 
hvilket grundlag de skal findes. 

● De bedste undervisere vil antageligt være dem der kommer til at undervise de bedste studerende. 

Talentprogrammer generelt 

● Elitetaxametret blev trukket tilbage i 2011 ved regeringsskiftet. Det har resulteret i en væsentlig reduktion i 
talentprogrammer og i dag er det primært en ting der hersker på naturvidenskabelige og business 
orienterede uddannelser. 

 

Hvad vi i stedet peger på 
For os handler eliteskole begrebet ikke kun om at ændre på struktur og undervisning. For os handler det både om 
noget eksternt og noget internt. Eksternt handler det om hvordan andre skoler og branchen generelt ser på 
Arkitektskolen Aarhus. Vi har lavet store investeringer i teknologi og digital fabrikation og skolens nye video viser helt 



ekseptionelt godt hvor store visioner der er på Arkitektskolen Aarhus. Vi er allerede en eliteinstitution og det handler 
om at få kommunikeret det ud. Kigger man på Danske Studerendes Fællesråds kvalitetsudspil er der en række 
punkter de fremhæver særligt: 

● At underviserne besidder de kompetencer vi gerne vil have at de studerende lærer. 
● At underviserne har de didaktiske kompetencer til at formidle det.  
● At forskningen og forskerne er synlig for de studerende. 
● At kurser evalueres og at der handles på resultaterne.  

Her er det helt tydeligt at vi bevæger os i den rigtige retning. Flere af punkterne ligger allerede i den nye handleplan. 
Vi opfordrer altså til at vi skruer på de knapper, vi ved virker, og satser på bredden i stedet for at skabe endnu en 
eliteinstitution i en eliteinstitution.  
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BESTYRELSESSEMINAR 24. SEPTEMBER 2018 

Bestyrelsesseminar 24. september 2018 
 

Velkomst 

Bestyrelsesformanden bød velkommen til seminaret, som har fokus på at 

drøfte og tydeliggøre skolens vision om at være en skandinavisk 

eliteinstitution inden for arkitekturudvikling.  

 

Præsentation af dagens program 

Rektor gennemgik programmet, hvor der er inviteret folk fra branchen, 

som kan hjælpe med at belyse elementer i en eliteskole set i forhold til 

udviklingen af branchen. På programmet er der er et oplæg om 

benchmarking som et konkret redskab til udvikling i en bestemt retning. 

Damvad præsenterer resultatet af en dimittendanalyse, som for nylig er 

gennemført for arkitektskolen. Afslutningsvis præsenteres bestyrelsen for 

et bud fra rektor på, hvordan arkitektskolen kan udvikle sig til en 

eliteinstitution set i lyset af de rammebetingelser, som skolen er 

underlagt. 

 

Branchens syn på udviklingen af arkitektuddannelsen 

Kim Herforth og Kaspar Guldager Jensen fra 3XN præsenterede den 

udvikling, som arkitektbranchen står overfor jf. vedlagte præsentationer. 

De nævnte blandt andet følgende elementer, som de ser som vigtige i 

forhold til fremtidens dimittender: 

 

• Dimittenderne skal have oplevet inspiration udefra 

• Arkitektskolen skal give plads til de studerendes selvrefleksion 

• Dimittenderne skal have kendskab til tværdisciplinært samarbejde og 

have forståelse for teamarbejde 
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• Arkitektskolen skal give de studerende mulighed for at arbejde i 

dybden 

• Dimittenderne skal have tillært sig en holistisk tilgang til 

problemstillinger 

• Dimittender skal formå at omsætte det akademiske til praksis (skal 

kunne tegne det) 

• Dimittenderne skal have erfaring med at arbejde med komplekse, 

samfundsmæssige problemstillinger 

 

Betydningen af anvendelsesorienteret forskning i et samarbejde ml. 

branchen og arkitektskolens forskere blev ligeledes fremhævet i den 

efterfølgende diskussion. Ligesom der blev gjort opmærksomhed på, at 

også skolens undervisere skal klædes tilstrækkeligt på. Det blev påpeget, 

at mange udenlandske arkitektuddannelser varer i flere år end den danske 

og derved er der bedre tid til kendskab til praksis, som efterspørges af 

branchen. 

 

Michael Reventlow-Mourier fra Rambøll fortalte om sin oplevelse af 

branchens udvikling jf. vedlagte præsentation. Der blev blandt andet 

påpeget følgende: 

 

• Det er vigtigt med en selvstændig profil for arkitektskolen 

• Dimittenderne skal have en tværfaglig forståelse 

• Arkitektuddannelsen skal have fokus på det holistiske og kreative – det 

er ikke en teknisk uddannelse 

• Dimittenderne skal have gode formidlingskompetencer  

• Dimittenderne skal have en praktisk forståelse og evne til at anvende 

viden 

• Arkitektskolen skal tilbyde specialiseringsmuligheder gennem 

uddannelsen 

 

I den efterfølgende diskussion var der synspunkter fremme om, at et 

fremtidigt arbejdsmarked forventes at blive bredere end det nuværende. 

Særligt de store virksomheder vil åbne for fremragende 

karrieremuligheder. Det blev præciseret, at arkitekter er stærke som 

projektledere gennem evnen til at få forskelligartede synspunkter til at 

mødes. Det blev herudover nævnt, at det er problematisk, hvis skolens 

elitebegreb kun defineres af aftagerne. I det hele taget blev det påpeget, at 

det kan være vanskeligt at gøre dimittenderne manøvredygtige på et 

fremtidigt arbejdsmarked, vi endnu ikke kender. 

 

Benchmarking som udviklingsredskab 
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Kvalitetsmedarbejder Malin Östling fra universitetet i Göteborg 

præsenterede universitetets tilgang til benchmarking med fokus på best 

practice jf. vedlagte præsentation. Malin Östling anbefalede, at 

arkitektskolen i udviklingen hen imod en eliteskole sætter fokus på et til to 

centrale områder, som skolen gerne vil udvikle og gennem kontakt til et 

par institutioner indhenter viden og inspiration til den videre udvikling af 

de udvalgte områder. 

 

Det blev i den efterfølgende diskussion fremhævet, at det kan være godt 

med benchmarking til inspiration og videreudvikling af skolen. Det blev 

påpeget, at benchmarking processen, som universitetet i Göteborg 

gennemfører det, kan virke som en omfattende proces, der kræver mange 

ressourcer. 

 

Præsentation af dimittendanalyse 

Sarah Mikkelsen og Kristian Mørk Puggard fra Damvad præsenterede 

vedlagte dimittendanalyse, som viser, at ledigheden for dimittender fra 

Arkitektskolen Aarhus er faldet markant fra 2014, og at skolens 

dimittender har en lavere ledighed end KADK og AAU efter 3, 6 og 12 

måneder. Analysen viser også, at arkitektbranchen er meget 

konjunkturfølsom, og at andelen af udenlandske ansatte i branchen er 

stigende.  

 

I den efterfølgende diskussion blev det påpeget, at der kan være behov for 

at kigge yderligere på de udenlandske i branchen. Det blev efterspurgt, 

om det er muligt at opgøre antallet af danske dimittender, som er i 

udlandet. Det blev ligeledes efterspurgt, om det er muligt at undersøge, 

hvad sker der i studiepausen, om de studerende har kontakt til 

erhvervslivet og evt. efterfølgende har nemmere ved at finde 

beskæftigelse. Det blev nævnt, at der er behov for at undersøge, hvad de 

studerende får i løn i perioden ml. en bachelor og kandidat. 

 

Arkitektskolen som en eliteinstitution 

Rektor præsenterede bestyrelsen for et forslag til at arbejde med elite 

under de betingelser, som danske uddannelsesinstitutioner er underlagt. 

jf. vedlagte præsentation. Det kan være gennem en særlig talentmodel, 

hvor de dygtigste tilbydes undervisning/ studierelevante aktiviteter ud 

over de 30 ECTS pr. semester.  

 

Det blev i den efterfølgende diskussion nævnt, at et elitespor eller 

fordybelsesspor med fordel kan ske i et team. AAA har ikke (og skal ikke 

have) den individualiserede kultur som KADK. Et eventuelt elitespor eller 
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fordybelsesspor kan være en hjælp til at få skolens forskning og 

uddannelse til at hænge endnu bedre sammen 

Det blev påpeget, at fremtidens arkitektskolen i Aarhus skal adskille sig fra 

andre skoler. Det blev også fremhævet, at det kan være en fordel at hente 

inspiration fra udenlandske institutioner, som arbejder systematisk med 

alumnerelationer og faglige arrangementer. 
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