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BESTYRELSESSEMINAR  
23. SEPTEMBER 2019 
Bestyrelsesseminaret holdes Norsminde Kro, Gl. Krovej 2, 8300 Odder. 

 

 

Bestyrelsesseminar 
 

Arkitektskolens bestyrelse holder årligt et seminar om strategiske emner 

for det kommende studieår. Bestyrelsen har på mødet 27. maj 2019 aftalt, 

at emnet for bestyrelsesseminaret i 2019 skal være bæredygtighed og 

cirkulær økonomi. På seminaret præsenteres bestyrelsen for 

arkitektskolens tilgang til bæredygtighed i skolens undervisning og 

forskning. Samtidig med, at et par eksterne oplæg skal være med til at 

sætte arkitektskolens arbejde i perspektiv. 

 

Arkitektskolen har bl.a. gennem visionen om ”Engaging through 

Arcitecture” en lang tradition for at arbejde med FN’s verdensmål om 

bæredygtig udvikling. Arkitektskolen vurderer, at særligt FN’s mål om rent 

vand og sanitet, bæredygtige byer og lokalsamfundet, ansvarlig forbrug 

og produktion, klimaindsats og livet på landet, har betydning arkitektfaget.   

Program 
23. september 2019  

11.00  Velkomst og præsentation af dagens program 

v. bestyrelsesformanden og rektor 

 

11.15 Hvad er bæredygtigt byggeri? 

v. professor Morten Birkved fra Syddansk Universitet (via 

skype) 

 

Oplæg efterfulgt af diskussion i bestyrelsen. 

 

12.15 FROKOST 

Dato: 12-06-2019 

J.nr.: S19-083 
D.nr.: D19-1488/2.0/2.3 
Ref.: rs  
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13.15 UIA Verdenskongres 2023 under temaet ”Sustainable 

Futures” 

v. Nathalie Mossin, formand for UIA, DK 

 

Oplæg efterfulgt af diskussion i bestyrelsen. 

 

14.15  KAFFEPAUSE 

 

14.45  Arkitektskolens tilgang til bæredygtighed i 

undervisningen og forskningen 

 

Præsentation af arkitektskolens arbejde med bæredygtighed 

i uddannelsen 

v. programkoordinator og lektor Thomas Hilberth 

 

 

 Præsentation af et eksempel på arkitektskolens forskning 

inden for bæredygtighed 

https://www.nordicsustainablearchitecture.com/ 

v. adjunkt Elisabeth Donovan og adjunkt Urzula Kozminska  

 

Diskussion i bestyrelsen. 

 

16.15 Bæredygtighed på Arkitektskolen Aarhus 

v. rektor 

 

Oplæg efterfulgt af diskussion i bestyrelsen. 

 

17.00 Opsamling og afslutning på dagens program  

v. bestyrelsesformand og rektor 

 

17.30 Læsepause og mulighed for en gåtur i naturskønne 

omgivelser 

 

19.00 MIDDAG 
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