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COVID-19 

Corona-karantænen var med til at sætte sit præg på skolens 

forårssemester blandt andet med værkstedslukning og online 

undervisning. Heldigvis formåede studerende og ansatte hurtigt at 

omstille sig til den digitale undervisning og langt de fleste har udtrykt stor 

tilfredshed med det digitale format. Sommerens eksamener har forløbet 

med digitale eksamener for de fleste med undtagelse af 

Dato: 25-08-2020 

J.nr.: S20-13558 
D.nr.: D20-302928/0.0/0.2 
Ref.: rs  



 

 

 

Dato: 25-08-2020 
Side 2 af 7 
 
J.nr.: S20-13558 
Ref.: rs 

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

afgangsstuderende, som i sidste øjeblik fik lov til at møde fysisk op til 

deres afgangseksamen. Afgangsprojekterne blev i år præsenteret digitalt. 

Det er erfaringen, at der i år har været en større spredning på de 

studerendes karakterer. En af årsagerne hertil formodes at være, at ikke 

alle studerende har trives lige godt i karantæneperioden. 

 

Arkitektskolen har nedsat en Task Force om de ansattes erfaringer med 

arbejdet under COVID-19 nedlukningen i foråret. Task forcens opsamling 

af erfaringer skal i første omgang drøftes i skolens Samarbejdsudvalg.  

 

Efterårssemesteret er begyndt meget anderledes end vanligt. Der er igen 

fysisk adgang til skolen, men færdslen er betydeligt mere begrænset end 

normalt pga. afstandskrav mv.  I modsætning til tidligere har de nye 

bachelorstuderende ikke fået et helt RUS-program, men de må nøjes med 

en enkelt introduktionsdag.  

 

Arkitektskolens Studienævn har godkendt alle studieenhedernes 

studieplaner for det kommende studieår, hvor der i år har været ekstra 

opmærksomhed på at sikre, at undervisningen bliver så robust som mulig, 

hvis nu skolen igen bliver nødt til at lukke fysisk ned. 

 

 

Nyansættelser og kønsbalance 

Arkitektskolen har fra studiestart i august 2020 ansat i alt 18 nye 

videnskabelige medarbejdere lige fra lektorer, adjunkter, studielektorer og 

studieadjunkter til undervisningsassistenter.  Der er herudover en 

forventning om ansættelse af en professor MSO inden for radikal 

bæredygtighed og endnu en lektor inden for samme fagområde fra januar 

2021. Nyansættelserne er både sket for at erstatte ansatte, som er fratrådt 

og som led i skolens strategi om flere videnskabelige ressourcer for at 

blive mere agil i forhold til nye tiltag blandt andet pga. eksterne 

bevillinger.  

 

I løbet af de seneste tre år har arkitektskolen ansat omkring 52 

videnskabelige medarbejdere, heraf 28 kvinder. Samlet set er der en 

nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder på arkitektskolen med 45 

% kvinder som videnskabeligt ansatte. Som rigtig mange andre 

videregående uddannelsesinstitutioner er der dog også på arkitektskolen 

en overvægt af mænd i faste videnskabelige stillinger, mens der typisk er 

flere kvinder ansat i midlertidige stillinger som ph.d. eller adjunkter. En 

analyse af de seneste års ansøgninger til videnskabelige stillinger viser, at 

langt flere mænd end kvinder søger stillingerne. I 2018 var der 

eksempelvis 31 ansøgere til to lektorstillinger, heraf var de 23 ansøgninger 

https://wda2020.aarch.dk/
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fra mænd. Det samme billede gør sig gældende for ansættelse af 

adjunkter, hvor der var 64 mandlige ansøgere og 31 kvindelige. Den 

samme tendens ses for 2019 og 2020. For at øge opmærksomheden på 

kønsbalancen blandt de videnskabelige ansatte igangsættes der henover 

efteråret en proces i en dialog mellem skolens ledelse og ansatte om 

forhold, der kan være med til øge en mere ligelig kønsbalance særligt for 

de faste stillinger, hvor der er flere mænd ansat end kvinder. 

Status for New Aarch 
Den overordnede tidsplan for byggeriet af ny skole følges stadig og er helt 

uden forsinkelser på trods af COVID-19. Byggeriet er nu lukket, og der 

pågår mange sideløbende indvendige arbejder. Det store træmøbel i det 

kommende bibliotek er igangsat – et meget kompliceret arbejde ikke 

mindst på grund af den trange plads at arbejde på.  

 

Overordnet set er meget risici minimeret på nuværende tidspunkt ift. de 

store linjer, fokus i byggeorganisationen retter sig nu især mod 

ibrugtagningen og implementeringen af en række lejerleverancer.  

Endelig er vi i gang med at planlægge logistikken omkring flytningen, 

herunder et aktuelt udbud af vores kantinedrift (da vi fremadrettet ikke har 

et produktionskøkken) samt planlægning og udbud af flytteleverancen, 

samt overdragelse af lokalerne på Nørreport mv. 

 

Økonomien 

Der er foretaget en række af de planlagte investeringer i lejerleverancer i 

2020, så der nu er kontrakter på disse arbejder. Herudover arbejder vi med 

en prioriteret liste over mindre indkøb, som kan aktiveres senere på året, 

som vi nærmer os det nøjagtige kendskab til årets resultat. Det er metode, 

vi har haft god erfaring med de seneste år. Det vil primært være 

investeringer, som vi flytter fra 2021 til 2020, hvis vi får råderum til det.  

 

Kommunikation 

Med små korte videofilm følges byggeriets forskellige processer ved 

interview af de forskellige nøgleaktører (fx ADEPT). Det er blevet til korte 

film, som f.eks. fortæller om det komplicerede håndværk i at støbe beton 

på stedet – eller hvordan biologistuderende hjælper os med at registrere 

plantearter på de mere øde områder på Godsbanen, som en gruppe 

undervisere og forskere vil flytte med til skolens kommende udeområder. 

Fælles for videoerne er et ønske om at sætte fokus på den stærke 

faglighed, som findes overalt i og omkring byggeriet. 

 

Aktuelt filmer vi opførelsen af det store træmøbel henover de kommende 

måneder, så vi slutteligt kan lave en timelap af opsættelsen. 

https://vimeo.com/452124127
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På den længere bane arbejder vi med en kommunikationsplan for tiden op 

til flytningen og i særdeleshed i åbningsåret. 

 

Arkitektskolen genoptager muligheden for at tilbyde byggepladsbesøg, nu 

hvor vi igen må mødes fysisk. De nye første års studerende har alle været 

forbi som en del af deres RUS-dag – og vi har mange forespørgsler fra 

tegnestuer mv. Desuden har alle ansatte været inviteret til rundvisning på 

byggepladsen som optakt til et fællesseminar om den nye skole. 

 

Fælles seminar om den nye skole 

Den 14. september har skolen afholdt et halvdags seminar for alle ansatte, 

hvor retningen for flytningen fra Nørreport til Exners Plads blev drøftet. 

Der var bl.a. drøftelser af, hvordan skolen skaber en ”faglig 

housewarming”, hvilke værdier og kultur vi flytter med til ny skole – og 

hvilke værdier og kultur vi skal arbejde frem mod. Der var også forskellige 

scenarier for den didaktiske udfoldelse i bygningen – og endelig 

kommunikation og arrangementer i og omkring åbningen. Seminaret er 

startskuddet til en fortsat dialog blandt skolens ansatte henover det sidste 

år på Nørreport i større og mindre fora. 

 

Nyt fra uddannelsen  
Arkitektskolen har lige taget imod 110 nye bachelorstuderende og 96 

kandidatstuderende, heraf fire erhvervskandidatstuderende, som fordeler 

deres kandidatstudie over fire år med gennemsnitlig 25 timer om ugen i 

en virksomhed. Blandt de nye kandidatstuderende er der ni studerende, 

som ikke har en bachelor fra Arkitektskolen Aarhus. Det drejer sig primært 

om internationale studerende.  

 

Karriere- og beskæftigelsessituationen 

Arkitektskolen har løbende en dialog med aftagere om branchens 

udvikling. Tilbagemeldingerne fra seneste møde i skolens dialogforum 

tyder på, at branchen ikke er så hårdt ramt som oprindeligt frygtet. Indtil 

videre er der fortsat rigtig mange aktiviteter i gang, som dog primært 

baserer sig på de kontakter, som branchen allerede har.  

 

Sommerens dimittender har alle fået tilbud om en 

karrierevejledningssamtale af det firma, som har hjulpet skolen med at 

etablere en ny digital karrierevejledningsplatform. Mange af 

dimittenderne har taget imod tilbuddet, som primært har fokus på 

dimittendernes mobilitet såvel geografisk som branchemæssigt. De næste 

ledigheds- og beskæftigelsestal offentliggøres til oktober, hvor det vil vise, 

om dimittendledigheden evt. er steget.  
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Klimafolkemøde  

4. september deltog arkitektskolen i Klimafolkemødet i Middelfart, hvor 

bl.a. studerende fra arkitektskolens undervisnings og forskningsprogram; 

Radikal bæredygtig arkitektur viste deres arbejde ud fra skolens vision 

”Engaging through Architecture” og de tre faglige fokusområder: 

Transformation, Bosætning og Bæredygtighed med særligt fokus på 

bæredygtighed. Undervisningsprogrammet har fokus på det at undersøge 

og udtænke arkitektoniske tilgangsvinkler til samfundsmæssige, 

klimarelaterede og miljømæssige udfordringer i en verden i hastig 

forandring. De studerende lærer at formgive på baggrund af menneskers 

behov og trivsel – grundlæggende forudsætninger for et robust og sundt 

miljø. 

  

På klimafolkemødet deltog skolen også i en debat om, hvordan vi kan 

ændre adfærd gennem arkitektur, om vi har brug for alle kreative kræfter, 

hvis vi skal løse klimakrisen, og her får ikke mindst arkitekturen en 

nøgleposition. Hvilken rolle spiller arkitektuddannelsen og forskningen for 

den grønne omstilling i praksis er et andet spørgsmål og kan man tale om 

adfærdsregulering som et middel i klimakampen og kan vores bygninger, 

byrum og landskaber spille en aktiv rolle i denne forandring. 

 

Nyt fra forskningen  
 

Forskningsdagen 
Årets forskningsdag blev afholdt den 26. august og live streamet, så alle 

skolens videnskabelige medarbejdere kunne deltage på trods af corona 

restriktioner. Temaet var Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV/Artistic 

Research) og tre eksterne oplægsholdere bidrog med hver sin synsvinkel 

til en livlig debat, der afslørede et behov for en fortsat drøftelse, der kan 

skærpe skolens opfattelse af og holdning til begrebet. 

 

Udstilling 

Arkitektskolen åbnede den 3. september udstillingen MARBELLOUS. Ved 

åbningen holdt geolog Minik Rosing en forelæsning om marmors 

naturhistorie og bæredygtighed. Udstillingen tager udgangspunkt i 

forskningsprojektet ”Material Imagination: Reconnect with the Matter of 

Architecture”. Det kombinerer en historisk, filosofisk og fænomenologisk 

forståelse af materialer gennem praktiske materialeforsøg og brug af 

avancerede digitale værktøjer. To af skolens forskere og undervisere, 

indgår i projektet med forskning i nordisk marmor.  

 

https://aarch.dk/skarp-debat-paa-klimafolkemoedet/
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Opnåede bevillinger 
Arkitektskolen har med projektet ARCH4CHANGE opnået EU-støtte. 

Projektet administreres af Tampere Universitet og skal gennemføres i 

samarbejde med yderligere tre europæiske universiteter. Sammen skal 

institutionerne udarbejde og afprøve et europæisk curriculum for 

arkitektuddannelserne om klimatilpasning og bæredygtig arkitektur.  

 

Arkitektskolen har også modtaget netværksmidler til projektet 

Representation of the Welfare City fra Danmarks Frie Forskningsfond, og 

projektet Fleksible Fællesskaber om almene boligbebyggelser har opnået 

en bevilling fra Landsbyggefonden, der dog ikke dækker det fulde projekt, 

så en ansøgning til Realdania om yderligere midler er netop blevet 

afsendt. 

 

Arkitektskolen deltager også i EU ansøgningen CROCCODILE – Climate 

Resilience of Coastal Cities, som gik videre til ansøgningsfase 2, og den 

udbyggede ansøgning er netop blevet afsendt. Det svenske geotekniske 

institut står som afsender og yderligere 13 europæiske 

forskningsinstitutioner og 7 europæiske byer indgår i projektet. 

 

Finanslovsbevillingerne 2020 
Arkitektskolen har med Finanslov 2020 fået yderligere bevillinger til 

henholdsvis Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed og bæredygtighed/ grøn 

omstilling. De ekstra bevillinger har blandt andet skabt grundlag for 

tilskud til en række forskningsprojekter på skolen og et par projekter, som 

har fokus på Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed. Pga. COVID-19 er der dog 

opstået forsinkelser i flere af projekterne. Studerende og forskere deltog 

som nævnt i klimafolkemødet i Middelfart med en udstilling og en film,  

der er udarbejdet som led i et af de projekterne om grøn omstilling 

”Bridging Academia and Stakeholders from Practice (BASP)”, og inden 

længe vil to grønne projekter starte på den fysiske udførelse af byggerier 

på Hjerl Hede. Projektet ”Missing Link” om vand og klimatilpasning har 

måttet omtænke metoder og omfang, da interaktion med mange aktører 

er blevet vanskeliggjort.  

 

Ph.d.-skolen 

Innovationsfonden har imødekommet skolens ansøgning om midler til en 

erhvervs ph.d. inden for cirkulært byggeri med ph.d.- projektet 

”Bæredygtig Tektonik – holdbarhed, materialer og bygningskultur i 

reversibel arkitektur” til opstart primo 2021 i samarbejde med Friis og 

Molke Arkitekter. Polina Chebotareva forsvarede den 30. juni 2020 med 

succes sin ph.d.-afhandling “Architectural Aesthetics as a Catalyst of 

Agency” og er blevet tildelt ph.d.-graden. Derudover har yderligere en 

https://aarch.dk/the-missing-link-naar-vandene-moedes-i-byen/
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ph.d.-studerende ved arkitektskolen indleveret sin ph.d.-afhandlinger, som 

er under bedømmelse, mens yderligere to ventes indleveret i oktober. 

 

Ph.d.-skolen afholdt den 21. og 25. august 2020 for første gang en digital 

version af vores halvårlige VIVA, hvor dr. Nathaniel Coleman fra 

Newcastle University og Dr. Petra Pherdmenges fra KU Leuven forelæste 

om henholdsvis ”Concrete Utopias: Material as Reality Preserve” og 

”Practice-based PhD and Research-based Practice”. Coleman og 

Pherdmenges medvirkede endvidere i VIVAens feedback session, hvor alle 

medvirkende ph.d.-studerende præsenterede status for deres ph.d.-

projekter. 
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