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MØDE I ARKITEKTSKOLENS BESTYRELSE 
 

I mødet deltog: Carsten With Thygesen (formand), Signe Kongebro 

(næstformand), Søren Nielsen, Helle Borup Friberg, Andreas Lykke-

Olesen, Agnes Jarmund, Karen Olesen og Mads Blenker. 

 

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

Ramsing, Rasmus Grønbæk Hansen, Thomas Bo Jensen og Rebekka 

Sylvest (referent) 

 

Fraværende: Thor Bested 

Referat af bestyrelsesmødet 5. juni 2020 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt 

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

 

2. Godkendelse af udkast til referat af mødet 9. marts 2020 

Det vedlagte referat af mødet 9. marts 2020 blev godkendt. 

 

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor 

Bestyrelsesformanden nævnte, at Corona nedlukningen af skolen har fyldt 

meget siden sidste bestyrelsesmøde, hvilket rektors løbende udmeldinger 

til bestyrelsen vidner om.  

 

Formanden tilføjede, at han netop er udpeget til styregruppen for det 

nationale Laboratorium for Innovation og Kreativitet (LINKED), som skal 

være et iværksætter- og innovationsmiljø, hvor virksomheder, studerende 

og forskere samarbejder. Formanden træder også ind i styregruppen for 

arkitektskolens eget innovationsinitiativ, som skal være med til at 

udmønte de ekstra finanslovsmidler, skolen har modtaget til formålet i 

2020.  

 

Bestyrelsesformanden nævnte herudover, at han har deltaget i et formøde 

med skolens ledelse 20. maj 2020, hvor bl.a. skolens økonomi blev 
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grundig gennemgået. Gennemgangen viste, at der er rigtig godt styr på 

økonomien. 

 

Rektor orienterede om, at der det sidste år har været gennemført et stort 

motivationsprojekt med forsker Helle Hein som opfølgning på en APV-

undersøgelse, der viste et behov for at styrke kommunikationen mellem 

skolens ledelse og ansatte. Rapporten udsendes efter sommerferien som 

grundlag for en bred diskussion på skolen. Motivationsforsker Helle Hein 

har herudover haft fokus på de studerendes trivsel som opfølgning på 

mange studerendes oplevelse af et højt stress-niveau.  

 

Rektor oplyste herudover, at de studerende på kandidatuddannelsen med 

undtagelse af afgængerne har fået dispensation fra karakterkravet til de 

kommende eksamener pga. Corona-situationen. 

 

Rektor opfordrede bestyrelsen til at reservere den 4. oktober 2021 til den 

officielle åbning af arkitektskolens nye bygning på Godsbanearealerne. 

Den 4. oktober er også skolens fødselsdag og Arkitekturens Dag.  

 

Rektors ledelsesberetning maj 2020 

Rektor supplerede den vedlagte ledelsesberetning med at nævne, at der 

igennem hele karantæneperioden har været en meget tæt og intensiv 

dialog mellem styrelsen og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Der 

er gradvist åbnet op igen for adgang til skolen, men eksempelvis de 

studerende får desværre ikke adgang til skolens værksteder før efter 

sommer. Sommerens eksamener foregår digitalt med undtagelse af 

afgangseksamenerne. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe, som skal 

følge op på erfaringerne med den digitale undervisning. Det er forventet, 

at der vil komme en række dispensationsansøgninger fra studerende om 

udskydelse af eksamener pga. karantæneperioden. 

 

Det blev tilføjet, at arkitektskolen i forbindelse med de kommende 

studieplaner for næste studieår vil sikre, at der tages højde for, at en vis 

del af undervisningen også kan gennemføres digitalt, så studieplanerne 

bliver så robuste som muligt. Der er fortsat usikkert, hvor mange der må 

samles til august, hvilket vil få betydning for studiestarten. Årets 

afgangsudstilling afholdes digitalt og årets dimission afholdes først den 4. 

september.  

 

Rektor orienterede herudover om skolens projekt fra Nørreport til den nye 

adresse på Exners plads, som blandt andet vedrører åbningen af ny 

arkitektskole og faglige arrangementer i åbningsåret. 
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Der har været en stor rekrutteringsrunde til videnskabelige stillinger med 

forventning om 20 nye ansatte fra august lige fra undervisningsassistenter 

til professorer. Der bliver tale om en nogenlunde ligelig kønsmæssig 

balance i ansættelserne og en ligelig balance mellem udenlandske og 

danske ansættelser. Det blev tilføjet, at stillingerne inden for radikal 

bæredygtighed skal have fokus på en bredere og mere grundlæggende 

tilgang til bæredygtighed og ikke blot have fokus på den tekniske side af 

bæredygtighed. 

 

Den vedlagte dimittendundersøgelse for 2019 blev nævnt med en 

bemærkning om, at arkitektskolen planlægger en særlig indsats for de 

afgængere, som bliver færdige til sommer. Det blev tilføjet, at styrelsen er 

opmærksom på, at arkitektuddannelsen er meget konjunkturfølsom og er 

klar over, at skolen har igangsat en række initiativer for at styrke de 

studerendes adgang til arbejdsmarkedet.  

 

Med disse tilføjelser tog bestyrelsen ledelsesberetningen til efterretning 

med ønske om, at beskæftigelsessituationen og mulighederne inden for 

den grønne omstilling skal drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.  

 

Præsentation af arkitektskolens uddannelse og forskning 

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen og forskningschef Thomas Bo 

Jensen præsenterede arkitektskolens uddannelse og forskning jf. vedlagte 

præsentationer. Det blev i den forbindelse aftalt, at bestyrelsen vil få 

tilsendt et eksemplar af bogen ”Den gode skole”, som blev udgivet i 

forbindelse med skolens 50 års fødselsdag og blandt andet beskriver 

skolens tilblivelse og baggrund. 

 

Bestyrelsen takkede for introduktionen til arkitektskolens uddannelse og 

forskning. 

 

Budget- og regnskabsopfølgning 

Administrationschefen orienterede om status for skolens økonomi, som 

efter de første fire måneder af 2020 viser et mindre overskud set i forhold 

til budgettet. Det handler dog primært om periodeforskydelser, som 

forventes afbalanceret over året. Det blev nævnt, at skolen løbende har en 

dialog med styrelsen særligt omkring byggeriet af ny skole med 

fremrykning af investeringer finansieret af skolens egenkapital. 

Administrationschefen orienterede afslutningsvist om, at de kunstneriske 

skoler har regnet på de forventede økonomiske konsekvenser ved COVID-

19 jf. vedlagte bilag. 
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Bestyrelsen tog orienteringen om arkitektskolens budget- og 

regnskabsopfølgning til efterretning med ønske om, at bestyrelsen på et 

kommende møde orienteres om, hvad det egentlig koster at uddanne en 

arkitekt. 

 

Status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt 2018-2021 

Bestyrelsesformanden orienterede om den vedlagte rammekontrakt 

mellem arkitektskolen og ministeren med fire strategiske mål, som 

udmøntes i årlige handleplaner jf. vedlagte status for handleplanen for 

2020, som på mødet blev suppleret mundtligt af de ansvarlige fra den 

faglige ledelse.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen om status for arbejdet med den strategiske 

rammekontrakt til efterretning og opfordrede til, at skolens arbejde inden 

for bæredygtighed tydeliggøres. Det blev eksempelvis aftalt, at 

bestyrelsen på et kommende møde skal tage stilling til, hvordan 

bæredygtighed kan tydeliggøres i skolens vision. Samtidig var der forslag 

om, at bestyrelsen på et kommende møde bliver præsenteret for en plan 

for arbejdet med den kommende strategiske rammekontrakt for perioden 

2022-2025. 

 

Bestyrelsens arbejdsplan 2021 

På mødet var vedlagt et forslag til en mødeplan for 2021, som sendes ud 

som doodle til bestyrelsens medlemmer. Samtidig var der forslag til 

enkelte, mindre justeringer i bestyrelsens forretningsorden, som blev 

godkendt. 

 

Rektors resultatkontrakt (LUKKET PUNKT) 

 

Eventuelt 

Agnes Jarmund udtrykte tilfreds over, at der med de kommende 

nyansættelser ser ud til at komme en øget kønslig ligestilling blandt 

arkitektskolens videnskabelige ansatte og præsenterede et dokument fra 

en af skolens lektorer Ruth Baumeister om ligestilling jf. vedlagte bilag.  

 

 
 
 


