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LEDELSESBERETNING DECEMBER 2019 

Ledelsesberetning 
 
Rekruttering af videnskabelige medarbejdere 
Arkitektskolen har igangsat arbejdet med rekruttering af videnskabelige medarbejdere 
til næste studieår fra august 2020. Der er i første omgang opslået et professorat i 
arkitektur og bygningsteknologi, et MSO professorat i radikal bæredygtighed og et 
adjunktur/lektorat i radikal bæredygtighed. Der er ligeledes planer om at opslå en 
stilling som studieadjunkt/studielektor og yderligere to lektorater og et adjunktur 
inden for henholdsvis radikal transformation og planlægning/urban design.  
 
Styringsdialogmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Den 4. november 2019 besøgte bl.a. styrelsesdirektør Nikolaj Veje arkitektskolen 
primært for at høre om status for skolens arbejde med den strategiske 
rammekontrakt. Mødet forløb rigtig godt med en tilbagemelding fra styrelsen om, at 
arkitektskolen indsats indtil videre er i kategorien ”grøn”, dvs. arbejdet forløber som 
planlagt. Styrelsen blev også orienteret om arkitektskolens indsats i forhold til bedre at 
forstå baggrunden for de studerendes oplevelse af et højt stress-niveau samt de 
konkrete initiativer rettet mod at reducere de studerendes stress såsom etablering af 
en mentorordning for nye bachelorstuderende. En indsats, som falder godt i tråd med 
ministerens store fokus på de studerendes trivsel. 
 
NEW AARCH 
Byggeriet skrider godt fremad efter planen, ligesom alle underentrepriserne er blevet 
lukket. Der pågår stadig optimeringer på projektet, som øger kvaliteten inden for den 
økonomiske ramme – og alt i alt er arkitektskolen meget tilfreds med den leverede 
kvalitet samt den indsats, som udføres for at opnå dette, både fra Bygningsstyrelsen, 
entreprenør og rådgivere. Eksempelvis udvikles et nyt rammesystem til de indvendige 
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glasfacader, hvorpå der kan påmonteres akustikpaneller i en fleksibel løsning, som kan 
varieres med husets brug og indretningen. 
 
Overordnet er rammerne helt på plads, og skolen fokuserer derfor internt på, hvordan 
de nye rammer skal understøtte de måder, der arbejdes på uanset om man er 
studerende, VIP- eller TAP-ansat. Udviklingen af indretningen pågår, ligesom vi 
forbereder indkøb af en række af lejerleverancerne. Herudover er skolen godt på vej 
med planlægning af flytteprocessen, hvor særligt flytningen af udstyret i værkstederne 
kræver særlige tiltag. 
 
Endelig har arkitektskolen taget hul på planlægningen af undervisningsåret 2021/2022 
og på hvilken særlig måde flytningen til en ny skole skal markeres internt og eksternt. 
Der arbejdes på at engagere så mange relevante grupper og udvalg på skolen som 
muligt. 
 
En gruppe studerende har i samarbejde med De Arkitektstuderendes Råd etableret 
”Studenterambassadørerne”, som aktivt arbejder med at skabe tilhørsforhold til den 
kommende skole igennem aktiviteter som byggepladsbesøg, faglige 
fredagsarrangementer i New Neighbour og en kommende udstilling i kantinen. 
 
Villum-fonden har desværre givet afslag på ansøgning om støtte til forbedring af 
tagterrasserne. 
 

Nyt fra undervisningen 
Akkrediteringspanelets 2. besøg 21. og 22. november 2019 
Akkrediteringspanelet har efter det første besøg i september 2019 udvalgt to 
audittrails, de har spurgt yderligere ind til på det 2. besøg i november. Det drejer sig 
om sammenhæng, informationsflow og beslutningsgrundlag i 
kvalitetssikringssystemet samt kvalitetssikring af videngrundlaget. 
Akkrediteringspanelet udformer på baggrund heraf en indstilling til 
Akkrediteringsrådet, som tager endelig stilling til skolens ansøgning om akkreditering i 
begyndelsen af juni 2020. 
 
Møde i Dialogforum for Arkitektuddannelse og Praksis (DAP) 
I oktober måned blev der afholdt endnu et møde i DAP. Temaerne var denne gang 
centreret omkring forventninger til fremtidens arbejdsmarked og bæredygtighed i 
byggeriet. Der var en rigtig god dialog blandt andet om arkitekternes rolle i 
byggebranchens værdikæde, som er blevet mindre på bekostning af ingeniørernes og 
entreprenørernes bredere opgaveportefølje. Det stigende fokus på bæredygtigt 
byggeri var også et centralt emne på mødet. 
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Karriereindsats og beskæftigelse 
En ny digital karrierevejledningsplatform er netop præsenteret for  skolens 
studerende. Det digitale værktøj kan tilbyde en målrettet karrierevejledning til den 
enkelte studerende og kan suppleres af individuelle karriererådgivningssamtaler. 
Arkitektskolen har netop modtaget de seneste ledighedstal fra ministeriet, som viser, 
at ledigheden fortsat er faldende fra 11, 5 % for dimittender i 2016 efter 4. til 7. 
kvartal til 7,6 % for 2017-dimittenderne.  
 

Nyt fra forskningsområdet  
Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde er det nu aftalt, at arkitektskolens ledelse 
træder ind i bestyrelsen for UIA Verdenskongressen i København i 2023. Desuden går 
et hold forskere fra Lab3 ”Radikal bæredygtig arkitektur” ind i planlægningsarbejdet 
med tanke på at inddrage en bredere del af skolens forskere og studerende.  
 
Arkitektskolen har fået en ekstra bevilling fra ministeriet på 2 millioner kr. øremærket 
pilotprojekter til bæredygtig arkitektur i 2020. Der arbejdes på en model for et internt 
udbud af midlerne, bl.a. til lovende samarbejdsprojekter med praksis. 
 
Lektor Niels Martin Larsen og Adjunkt Anders Kruse Aagaard har opnået en bevilling 
på knap 300.000 kr. til opbygning af et internationalt forskningsnetværk med titlen 
Arctic Wood. Partnerne kommer fra Finland og Canada. 
 
Skolen har indsendt en ansøgning om midler til en offentlig erhvervs ph.d. sammen 
med Vejle Kommune og en erhvervs post.doc. sammen med Dansk Herregårdscenter. 
Der arbejdes endvidere på at kvalificere to erhvervs ph.d. ansøgninger til et opslag hos 
Innovationsfonden om cirkulært byggeri samt yderligere 2-3 ph.d. ansøgninger til Det 
Frie Forskningsråd. 
 
5 af skolen forskere har fået antaget i alt fire projekter til udstillingen Works+Words 
på KADK (28.11.2019-19.1.2020), der præsenterer state-of- the art inden for 
Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed. 
 
 


