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LEDELSESBERETNING JUNI 2020 

Rektors ledelsesberetning 
 

Corona-karantænen 

Arkitektskolen Aarhus har som resten af samfundet været præget af 

nedlukningen siden 12. marts 2020. Næsten alle skolens ansatte og 

studerende har således siden midten af marts arbejdet hjemmefra. De 

eneste undtagelser herfra er biblioteket, som har leveret bøger gennem en 

særlig sluseordning og ganske få forskere, som pga. kritiske deadlines har 

været nødt til at bruge skolens værkstedsfaciliteter. I 2. fase af 

genåbningen blev der åbnet op for, at lidt flere studerende primært 

skolens afgangsstuderende og særligt ansatte med udfordringer ved at 

arbejde hjemmefra fik adgang til skolen. Fra 27. maj har skolens 

videnskabelige og teknisk-administrative ansatte fået mulighed for at 

vende tilbage til skolen under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. Den fulde genåbning af arkitektskolen forventes i 

begyndelsen af august.  

 

Arkitektskolens ledelse har lige efter påske i forbindelse med 

statsministerens udmelding på dette tidspunkt haft en dialog med de 

forskellige råd og nævn på skolen om udfordringer for undervisningen og 

forskningen i karantæne-perioden. Bekymringen fra ansatte og studerende 

omhandlede primært de kommende bedømmelser af de studerendes 

projekter og i særlig grad bedømmelserne af afgangsprojekter fra de 

studerende, som færdiggør studiet til sommer. Heldigvis gav både 

studerende og ansatte udtryk for en stor tilfredshed med den digitale 

undervisning og vejledning, som skolens undervisere på imponerende vis 

har formået at etablere på meget kort tid.  
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Skolens ledelse besluttede på baggrund af dialogrunden at nedsætte en 

hurtigt arbejdende Eksamen Task Force, som fik til opgave at komme med 

anbefalinger til digitale bedømmelser for alle studerende som et worst-

case-scenarie. Både de studerende og ansatte i Task Forcen gav udtryk 

for, at de gode erfaringer fra den digitale undervisning vil være med til at 

skabe fundamentet for en god afvikling af årets bedømmelser, selv om 

formen måtte blive digital. Der er heldigvis efterfølgende åbnet op for, at 

årets afgangseksaminer kan blive fysiske, så afgængerne får lejlighed til at 

præsentere deres projekter på en mere optimal måde.  

 

Corona-karantænen har imidlertid forstyrret en del af skolens forskere i 

deres arbejde. Særligt de forskere, der er afhængige af eksterne 

samarbejder, værkstedsadgang eller feltarbejde har været berørte, hvilket 

har givet forsinkelser i flere projekter. En lang række planlagte aktiviteter, 

såsom workshops, seminarer og konferencer er blevet aflyst. Nogle 

forskere oplever dog, at hjemmearbejdet giver mere ro til fordybelse. Det 

har givet sig udslag i mange abstracts og papers til fremtidige 

konferencer, færdiggørelse af artikler eller bøger samt udarbejdelse af en 

del forskningsansøgninger. 

 

Arkitektskolens ledelse drøfter løbende udfordringer i karantæne-periode 

med de studerende, ansatte, øvrige videregående uddannelses-

institutioner og med ministeriet.  

 

Status for New Aarch 
På trods af COVID-19 skrider byggeriet fint fremad og pt. uden 

forsinkelser. Der er nu godt og vel et år til, arkitektskolen får nøglerne, 

men også med en række vigtige arbejder foran. 

Aktuelt mangler den sidste udvendige insitu-støbning og 

facadearbejderne af de lette facader pågår, så bygningen er lukket til 

sommer. Det er en utrolig flot bygning at bevæge sig igennem med 

mange kig på tværs og ud til den nye bydel. Kvaliteten i det udførte er 

også meget tilfredsstillende. 

 

Økonomien 

Styrelsen har bedt skolen at vurdere, om det vi være muligt at fremrykke 

en række af arkitektskolens egne investeringer til lejerleverancerne fra 

2021 til 2020. Det er der lagt en plan for, så der allerede henover efteråret 

indkøbes en række af de såkaldte uundværlige investeringer til inventar, 

dog på en måde så det stadig er hensigtsmæssigt ift. byggeprocessen. 

Styrelsen har efterfølgende godkendt et større underskud for 2020 som 
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følge af de tidsmæssigt ændrede udgifter til fx adgangskontrolsystem, 

netværk og digitale informationstavler. 

Tilbudsindhentning, eksekvering og koordineringen af lejerleverancerne 

ind i bygningsprojektet følges tæt. 

 

Fondsprojekterne 

I april var det store træmøbel i det kommende mediatek/bibliotek i 

licitation. Der blev lavet et grundigt udbudsmateriale af Praksis Arkitekter 

og gode info-møder med de bydende, så skolen modtog tilbud ca. 1 mio. 

lavere end budgetteret. Arkitektskolen har samtidig valgt en dygtig og 

engageret entreprenør til opgaven G. K. Kaysen. De øvrige bydende var 

Aalsrode Tømrerfirma og HTM Byg (som har tømrerentreprisen på 

byggepladsen i forvejen). Arbejderne var udbudt med vægtning på både 

pris, organisation og opgaveforståelse. Dette efterlader mulighed for flere 

kvalitetsløft under den samlede ramme på 26 mio. kr. som den A P 

Møllerske Støttefond har doneret til projektet. 

 

Arkitektskolen er i opstartsfasen på et tværfagligt projekt med Det Jyske 

Kunstakademi om at udvikle et kombineret arkitektur/kunstprojekt i 

byrummet uden for det kommende auditorie. Dette projekt er muliggjort 

med en fondsdonation fra Richerts Fond. Arkitektskolen ansøger 

herudover Villum Fonden – igen – i juni med et revideret projekt for 

tagterrasserne. Endelig påbegyndes en tættere dialog med Ny Carlsberg 

Fonden om deres kommende bidrag til kunstnerisk udsmykning, nu hvor 

bygningens rammer i så høj grad er på plads. 

 

Fra Nørreport til Exners Plads 

Aktuelt pågår arbejdet med en overordnet køreplan for hele 

flytteprocessen, både hvad angår intern og ekstern kommunikation, den 

konkrete flyttelogistik, opbygning af skolens arbejdskultur i de nye 

rammer, planlægning af studieåret 2021/22 som en stor faglig 

housewarming - og de særlige aktiviteter og events, som skal markere 

flytningen fra Nørreport til Exners Plads. Arkitektskolens ledelse er 

afsender på den overordnede køreplan, mens forskellige faglige grupper 

er ansvarlige for at udvikle hovedsporene og aktiviteterne herunder. 

Eksempelvis er skolen professorer overordnede ansvarlige for den faglige 

rammesætning af det første studieår. Når skolens ansatte og studerende 

igen kan samles fysisk, skal planerne og ideerne debatteres i større fora. 

 

New Laarch 

Under denne overskrift pågår udviklingen af et kommende 

landskabslaboratorium i de nære udearealer i den grønne kile ved skolen. 

Her sigtes mod at skabe et landskabsprojekt, som er opbygget af 
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overskudsmaterialer fra skolens og de nærliggende byggerier. Håbet er et 

100 % upcyclet demo-landskab, som samtidig skal håndtere regnvandet 

på overfladen. Herudover skal der hentes vegetation og frøstande fra de 

oprindelige godsbane-områder længere væk, som endnu ikke er 

bebygget. På denne måde sigtes efter at skabe en artsrigdom, der 

oprindelig fandtes på stedet. Projektet trækker på viden fra andre af 

skolens forskningsprojekter og skal involvere de studerende i forløbet. 

 

Design Built 

Arkitektskolens nye kandidatprogram 2d planlægger at arbejde hver andet 

semester med inventar eller byggede miljøer til den nye skole – og helt 

konkret at bygge det 1:1, så skolens studerende og ansatte får glæde af 

det i de kommende år.  

 

Begge tiltag er gode eksempler på, hvordan undervisere og forskere 

allerede så småt tager hul på at bruge den nye skole aktivt. 

 

Rekruttering af videnskabelige medarbejdere 
Processen for rekruttering af videnskabelige medarbejdere til studieåret 

2020/2021 fra august blev igangsat i begyndelsen af året. Der er tale om 

en række stillinger fra en professorstilling i arkitektur og 

bygningsteknologi, et MSO professorat i radikal bæredygtighed, et 

adjunktur/lektorat i radikal bæredygtig arkitektur, et lektorat i radikal 

transformation, et lektorat i by og landskabsplanlægning, et antal 

studieadjunkter og studielektorer og et antal undervisningsassistenter. 

Ansættelsessamtalerne er digitalt gennemført i løbet af maj måned, så alle 

ansættelser forventes at være på plads til starten af de nye studieår. 

Nyt fra uddannelsen 
 

Ansøgere til bachelor- og kandidatstudiet  

Der har i foråret 2020 været rigtig mange ansøgere til såvel bachelor- som 

kandidatuddannelsen set i forhold til det kommende forventede optag på 

110 nye bachelorstuderende og omkring 120 nye kandidatstuderende jf. 

tabellen neden for.  

 

Som det fremgår af tabellen har der været et fald i antallet af ansøgere til 

bacheloruddannelsen fra 2018 til 2019, hvilket primært skyldes indførelsen 

af et adgangskrav på minimum 7 fra ungdomsuddannelsen. Der har 

samtidig været et fald i antallet af udenlandske ansøgere til 

kandidatuddannelsen i 2020, hvilket formentlig skyldes de usikkerheder, 
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som COVID-19 har medført. 

 

 2018 2019 2020 

Ansøgere til 

bacheloruddannelse

n 

864 695 704 

Antal nordiske* 

ansøgere til 

bacheloruddannelsen 

163 183 177 

Antal udenlandske 

ansøgere ** til 

bacheloruddannelsen 

ekskl. nordiske 

22 20 26 

Andel af ikke danske 

ansøgere til 

bacheloruddannelsen 

23,3 % 26,3 % 28,8 % 

Ansøgere til 

kandidatuddannelse

n 

462 410 284 

Ansøgere med en 

bachelor fra 

arkitektskolen 

134 99 100 

Øvrige ansøgere til 

kandidatuddannelsen 

typisk udenlandske 

328 311 184 

Heraf ansøgere til 

kandidatuddannelsen 

uden for EU/EØS 

(selvbetalere) 

126 156 153 

 

*Nordiske= statsborgerskab fra Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne 

**Udenlandske=ikke dansk statsborgerskab 

 

Dimittendanalyse  

Som det fremgår af vedlagte bilag har Damvad konsulenterne gennemført 

en analyse af dimittendernes beskæftigelse. Analysen er en del af skolens 

kvalitetssikring og er gennemført siden 2017 jf. vedlagte bilag om 

arkitektskolens karriere- og beskæftigelsesindsats. 

 

Analysen viser, at set i forhold til dimittenderne fra 2015 er 

dimittendledigheden for de seneste årgange faldet betydeligt både efter 3 

og 6 måneder efter dimissionen og på længere sigt efter et og to år. Et år 

efter dimissionen var 21 % (26 personer) af 2015-årgangen fortsat ledige, 
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mens det kun var tilfældet for 13 % (17 personer) af 2018-årgangen. Til 

gengæld er dimittendledigheden højere for 2019-årgangen, hvor 49 

personer eller 51 % af afgængerne fortsat var ledige efter 6 måneder mod 

25 personer eller 25 % af 2017-årgangen. Som det fremgår af analysen har 

flere af de seneste dimittender benyttet sig af muligheden for at få 

virksomhedspraktik, mens de er ledige. En tættere kontakt til 

virksomheder i ledighedsperioden øger traditionelt set mulighederne for 

at opnå beskæftigelse. 

 

Nyt fra forskningen 
Ansøgninger om eksterne bevillinger 

Arkitektskolen har i løbet af marts og april 2020 indsendt i alt 7 

ansøgninger om støtte til forskningsprojekter og deltager som partner i tre 

forskningsansøgninger. Der er blandt andet tale om tre ph.d.-ansøgninger 

til projekter inden for stoflighed i arkitektur, bæredygtige renoveringer og 

træ arkitektur og velfærdsbyens repræsentation. Der er også afsendt to 

erhvervs ph.d.-ansøgninger inden for cirkulært byggeri. 

 

Innovationsfonden har imødekommet skolens ansøgning om midler til en 

offentlig erhvervs ph.d. sammen med Vejle Kommune, og erhvervs-ph.d.-

studerende Kasper Albrektsen startede sit ph.d.-projekt ”Strategisk 

Byfornyelse – omdannelse af byernes arbejdskvarterer som afsæt for den 

blandede by” 1. april 2020. Angela Gigliotti forsvarede den 13. februar 

2020 med succes sin ph.d.-afhandling “The Labourification of Work – The 

contemporary modes of architectural production under the Danish 

Welfare State” og er blevet tildelt ph.d.-graden. Derudover har yderligere 

tre ph.d.-studerende ved arkitektskolen indleveret deres ph.d.-

afhandlinger, som er under bedømmelse. 

 

Finanslovsbevillinger 2020 

Efter en hurtig, intern ansøgningsrunde og efterfølgende faglig 

behandling i begyndelsen af 2020 blev fem af 14 indkomne projektforslag 

valgt ud til at få midler til forsøgsprojekter inden for grøn omstilling, 

hvortil arkitektskolen har modtaget 2 mio. kr. ekstra af finanslovsmidlerne. 

Yderligere to projekter blev tildelt en bevilling fra de ekstra 

finanslovsmidler til kunstneriske udviklingsprojekter. Alle projekterne blev 

igangsat før Corona-karantænen, men manglende adgang til værksteder 

og site visits samt manglende mulighed for at interagere med 

interessenter og samarbejdspartnere har betydet, at projektet har kørt på 

nedsat blus. Det drejer sig eksempelvis om projekter inden for 

klimatilpasning i byerne, testbyggeri med irregulært træ og samarbejde 
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med praksis om nye metoder og samarbejdsformer til fremme af 

bæredygtige løsninger. 

 

UIA’s verdenskongres 2023 

Arkitektskolen Aarhus indgår som aftalt med bestyrelsen i september 2019 

sammen med blandt andet KADK i planlægningen af UIA’s 

verdenskongres i 2023 om Sustainable Futures. Kongressen foregår i 

København men med mulighed for supplerende aktiviteter i resten af 

landet.  Som forberedelse hertil er arkitektskolen inddraget i en 

netværksansøgning sammen med bl.a. KADK og Københavns Universitet 

med det formål kritisk at diskutere og udvikle arkitekturens bidrag til FN’s 

verdensmål for bæredygtig udvikling. 
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