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BESTYRELSESMØDE 30. SEPTEMBER 2020 
 

I mødet deltog Carsten With Thygesen, Signe Kongebro (pkt. 1-5), Andreas 

Lykke-Olesen, Helle Borup Friberg, Søren Nielsen, Agnes Jarmund, Thor 

Bested, Karen Olsen og Mads Blenker. 

 

Desuden deltog: Torben Nielsen, Kristine Leth Juul, Christian Koch 

Ramsing, Rasmus Grønbæk Hansen, Thomas Bo Jensen, Anne Mette Boye 

(pkt. 5) og Rebekka Sylvest (referent) 

Referat af bestyrelsesmødet 30. september 2020 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt 

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

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 5. juni 2020 

Det vedlagte udkast til referat af bestyrelsesmødet i juni blev godkendt. 

 

3. Rektors ledelsesberetning 

Formanden nævnte indledningsvist, at der har været et formøde den 18. 

september 2020 om bestyrelsesmødet og seminaret til december, hvor 

både bestyrelsesformanden og næstformanden deltog sammen med 

skolens ledelse.  

 

Rektor orienterede om, at to af styrelserne under Uddannelses- og 

forskningsministeriets er lagt sammen til en styrelse for Videregående 

Uddannelser og International Mobilitet med Hans Müller Pedersen som 

direktør. Der er indkaldt til et møde mellem Rektorkollegiet for de 

videregående Kunstneriske Uddannelser og den nye direktør den 2. 

oktober 2020. 

 

Rektor supplerede med, at studieadjunkt Thomas William Lee fra 

Arkitektskolen Aarhus netop har modtaget en underviserpris af ministeren 
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som led i større anerkendelse af den gode underviser. Thomas er indstillet 

af sine kolleger og studerende på baggrund af sine særdeles gode 

undervisningsevner inden for blandt andet digital fabrikation.  

 

Arkitektskolen har desværre haft sit første tilfælde af en studerende 

smittet med COVID-19. Dette igangsætter en omfattende proces med 

hjemsendelse af potentielt smittede studerende og en dialog med både 

ministeriet og styrelsen for patientsikkerhed. Heldigvis er skolens 

studieplaner tilstrækkelig robuste til også at rumme digital undervisning, 

hvor det bliver nødvendigt, selv om den fysiske en-til-en vejledning på 

tegnesalene er det optimale. 

 

Rektor tilføjede til ledelsesberetningen, at der er ansat yderligere to 

videnskabelige medarbejdere inden for bæredygtighed til januar 2021. Der 

er en nogenlunde ligelig kønsmæssig balance blandt de nyansatte. Samlet 

set er der blandt de videnskabelige medarbejdere på skolen en 

nogenlunde ligelig kønsbalance. Der er dog en ubalance ml. de 

midlertidigt ansatte og fastansatte. Der igangsættes derfor en intern debat 

på arkitektskolen om kønsbalancen, der begynder med en dialog mellem 

ledelsen og nogle af de videnskabelige medarbejdere, som især har ytret 

interesse for området. Efterfølgende bredes dialogen ud til hele skolen. 

Det blev påpeget, at den skæve kønsbalance i stillingskategorierne er en 

generel tendens på videregående uddannelsesinstitutioner. 

 

Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning med en 

opfordring til, at arkitektskolen formulerer en kønspolitik, som kan være 

med til at øge bevidstheden i forhold til kønsbalancen blandt de 

videnskabeligt ansatte. Det blev samtidig aftalt, at emnet sættes på 

dagsordenen på et senere bestyrelsesmøde.  

 

4. Temadrøftelse om arkitektskolens nye forskningsstrategi 

Forskningschef Thomas Bo Jensen præsenterede bestyrelsen for det 

vedlagte udkast til en forskningsstrategi med følgende syv 

indsatsområder: 

 

• Stærke og vitale forskningsmiljøer 

• Videnproduktion af høj kvalitet 

• Relevans og gennemslagskraft 

• Sammenhæng mellem forskning og undervisning 

• Styrket eksternt samarbejde 

• Øget ekstern finansiering 

• En stærk forskeruddannelse 
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jf. vedlagte præsentation. 

 

I den efterfølgende diskussion i bestyrelsen blev det påpeget, at 

forskningsstrategien er meget vidtfavnende og meget ambitiøs. Det kan 

blive vanskeligt at indfri alle ambitionerne, så en fokusering af indsatsen 

blev anbefalet. Forskningschefen nævnt, at den brede tilgang bl.a. hænger 

sammen med, at strategien afspejler en bottom-up proces med mange 

ønsker til den strategiske retning. Den efterfølgende proces med 

udformning af konkrete handleplaner vil sandsynligvis skærpe strategien. 

Det blev foreslået, at emne 7 om en stærk forskeruddannelse med fordel 

kan integreres i det første indsatsområde om stærke og vitale 

forskningsmiljøer. Bestyrelsen problematiserede ordet radikal 

bæredygtighed og opfordrede til, at ordet bæredygtighed står alene. Der 

var dog også medlemmer, som gav udtryk for, at begrebet bæredygtighed 

er blevet udvandet og derfor kan have brug for noget ”kant”. Bestyrelsen 

foreslog herudover at styrke dybdefagligheden i strategien, som i et stort 

omfang har fokus på den anvendelsesrettede forskning. Der var også 

forslag om i højere grad at synliggøre forskningsmetoder overfor de 

studerende i undervisningen. 

 

5. Laboratorium for Innovation og Kreativitet (LINKED) 

Prorektor Kristine Leth Juul præsenterede den overordnede ramme for et 

nyt nationalt initiativ, som skal styrke samspillet mellem erhvervet, de 

studerende og skolens ansatte. Der er afsat i alt 20 mio. kr. til initiativet på 

finansloven over tre år, heraf 5,9 mio. kr. til Arkitektskolen Aarhus. Den 

nationale styregruppe er først nu blevet sammensat med blandt andet 

arkitektskolens bestyrelsesformand, så der har endnu ikke været et 

styregruppemøde. På arkitektskolen er studielektor Anne Mette Boye 

blevet tilknyttet som projektleder til projektet fra august 2020 jf. vedlagte 

præsentationer.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og opfordrede til, at emnet 

sættes på et kommende bestyrelsesmøde efter det planlagte call til 

november, som er målrettet skolens dimittender og virksomheder.  

 

6. Regnskabs- og budgetopfølgning 

Administrationschefen orienterede om halvårsregnskabet for 2020, som 

viser et overskud på 0,7 mio. kr. og en positiv budgetafvigelse på 1,8 mio. 

kr. i forhold til det budgetterede. Der er fortsat en forventning om at 

ramme det budgetterede underskud på 2 mio. kr.  

 

Administrationschefen nævnte, at med udkastet til finanslov for 2021 ser 

det ud til, at arkitektskolen får tildelt den forventede økonomiske ramme. 
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Der er med den igangværende budgetproces et strategisk fokus på både 

at konsolidere og sikre kontinuitet i forskningen og på indflytningen til ny 

arkitektskole i 2021. Administrationschefen orienterede herudover om, at 

der i øjeblikket pågår forhandlinger med styrelsen om at øge det 

godkendte underskud i 2021 fra 3,5 mio. kr. til 4,5 mio. kr. primært på 

grund af ekstraudgifter til indflytningen på ny skole. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskabet for 2020 og det første 

råudkast til budget 2021 til efterretning. 

 

7. Opfølgning på den strategiske rammekontrakt 

Rektor orienterede og gav status for arbejdet med den strategiske 

rammekontrakt for 2018-2021 og orienterede fra styringsdialogmødet i 

juni med ministeriet. Som opfølgning herpå har styrelsen sendt en 

tilbagemelding på arbejdet med den strategiske rammekontrakt i 2019. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Eventuelt 

Bestyrelsesformanden præsenterede det vedlagte udkast til et program 

for bestyrelsesseminaret den 10. december. Seminaret bliver efterfulgt af 

et ordinært bestyrelsesmøde den 11. december 2020. Programmet bærer 

præg af, at forhandlingerne om en ny strategisk rammekontrakt 

igangsættes i begyndelsen af 2021, hvor det er forventet, at 

bæredygtighed vil spille en rolle. Bestyrelsesformanden nævnte 

herudover, at der er forslag om en mindre faglig udflugt i Middelfart om 

formiddagen den 11. december.  

 

Der var i bestyrelsen opbakning til det vedlagte program for seminaret. 

 

9. Rektors resultatkontrakt 2020 (LUKKET PUNKT) 

Bestyrelsesformanden præsenterede et udkast til resultatlønskontrakt for 

rektor i 2020. Udkastet blev vedtaget med den præcisering, at kontrakten 

opgøres af bestyrelsen på mødet i 2. kvartal 2021.  

 

Bestyrelsesformanden bad om input til rektors resultatlønskontrakt for 

2021 på mødet i december 2020. Denne kontrakt fastlægges endeligt på 

mødet i 1. kvartal 2021.  
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