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LEDELSESBERETNING 

Ledelsesberetning september 2019 

Nyansættelser 
Arkitektskolen har fra efteråret 2019 ansat 12 nye videnskabelige 

medarbejdere. Det drejer sig om to lektorer, en adjunkt, fire 

videnskabelige assistenter, en adjunktvikar og fire ph.d.-studerende. 

Skolen har fortsat nogle ubesatte stillinger blandt andet et professorat i 

arkitektur og bygningsteknologi, et adjunktur i digital fabrikation og et 

adjunktur/lektorat i radikal bæredygtig arkitektur.  

 

Det er arkitektskolens oplevelse, at det er vanskeligt at rekruttere 

videnskabelige medarbejdere med en dansk/skandinavisk baggrund. Der 

er derfor igangsat en række initiativer såsom styrkelse af skolens egen 

karriereindsats gennem ph.d.-forløb og initiativer, som i højere grad skal 

udnytte de faglige miljøers netværk. I øjeblikket har skolen eksempelvis på 

opfordring fra et fagligt miljø ansat en vikar som en potentiel ansøger til 

en efterfølgende fast stilling. Arkitektskolen vil også i højere grad invitere 

potentielle ansøgere til workshops e.a. på skolen for at vække en interesse 

for stedet. Der arbejdes herudover med en styrket synlighed på udvalgte 

skandinaviske platforme.    
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NEW AARCH – status på byggeriet 

Byggeriet skrider fremad som planlagt. De første beton insitu-støbninger 

pågår og udføres med en høj kvalitet. Det gør det nu meget synligt, at den 

nye skole er på vej op af jorden. 

Sideløbende har rådgiverholdet afleveret hovedprojektet til granskning 

hos BYGST og AAA. Aktuelt oprettes hovedprojektet med alle vores 

kommentarer. 

 

Det er nu oplagt at begynde at planlægge byggepladsbesøg, og allerede 

nu er der aftalt en besøgsrække for samtlige kandidatstuderende som en 

del af Design Realisation-forløbet i efteråret. 

  

Internt på skolen pågår en god dialog med forskellige arbejdsgrupper af 

studerende, undervisere, forskere og administration dels omkring 

indretningen af den nye skole, dels hvordan vi vil bruge de nye rammer. 

  

De to store fondsprojekter, Mediateket og Auditoriet/Didakteket, skrider 

også fint fremad. Mediateket, som er det store træmøbel tegnet af Praksis 

Arkitekter, er indsendt til myndighedsbehandling. Forinden har der været 

dialog med brandmyndighederne, som har godkendt løsningen. Projektet 

sendes i udbud i efteråret for at få endelig klarhed over økonomien, 

selvom arbejdet først skal udføres ultimo 2020. For Didakteket er al 

forsyningen (lyd, lys, teaterloft etc.) planlagt og koordineret ind i 

bygningsprojektet, som har været det væsentligste fokus i foråret. Aktuelt 

arbejdes der videre med specificering af leverancer, så de målrettes vores 

ønsker. A. P. Møller donerer gaven direkte til Arkitektskolen, så det skal 

ikke i udbud.  
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I juni sendte vi en ansøgning til Villum-fonden om støtte på 5 mio. kr. til at 

styrke tagterrasser og udvendige arealer som udendørs grønne lærings- 

og pauserum. Vi forventer svar i november. 

  

New Neighbour  

Containerbygningen, New Neighbour, der blev etableret som en del af 

byggepladshegnet med det formål at skabe en involverende byggeplads, 

er kommet godt fra start og arkitektskolen har taget hul på det nye 

naboskab med Institut for (X). Ud over at skolen kan benytte New 

Neighbour til workshops og andre arrangementer, rummer bygningen 

også et kontorfælleskab for en række mindre virksomheder, der som 

brugere af New Neighbour også har forpligtet sig til at bidrage til 

samarbejde med skolen. Alle kontorpladserne er netop blevet afsat og 

huser følgende virksomheder: Dearstudio ApS, Sociale Entreprenører i 

Danmark (SED), Det Turkise Telt og Office U67. New Neighbour er også så 

småt kommet i gang som et udadvendt læringsrum med oplægsholdere 

og arrangementer for studerende. Desuden har initiativet ”Bank og 

Materials” BOM etableret sig i en tre måneders prøveperiode. Projektet er 

skabt i et samarbejde mellem skolen og de fire virksomheder Kvadrat, 

Zurface, Dinesen og Sørens Læder – og bliver en materialebank med 

overskudsmateriale fra produktionen, som studerende og andre kan bruge 

til nyskabende projektet. Pilotperioden afsluttes med en udstilling og 

herefter en beslutning, om det skal være permanent. 

 

Onsite Gallery 

Onsdag den 28. august åbnede Arkitektskolen Aarhus, sammen med 

Institut for (X), udstillingen FORM FOLLOWS PEOPLE i Onsite Gallery. 

Udstillingen er den femte i rækken af udstillinger, der afholdes i 

arkitektskolens midlertidige arkitekturgalleri, som ligger ved byggepladsen 

til den nye skole. FORM FOLLOWS PEOPLE handler om og er skabt af 

Institut for (X) og stiller nogle spændende og relevante spørgsmål til 

måden byplanlægning og arkitektur udvikles på. Udstillingen blev indviet 

med taler fra rektor Torben Nielsen, udstillingschef Karen Kjærgaard samt 

leder af Institut for (X) Mads Peter Laursen. 

 

Konkurrencer 

Arkitektskolen har fra 2019 lanceret en ny international 

arkitektfotokonkurrence for studerende ”Photo Of The Year”, som en 

pendant til skolens velkendte tegnekonkurrence ”Drawing Of The Year”, 

der årligt modtager hundredevis af bidrag fra arkitektstuderende over hele 

verden. Temaet for årets fotokonkurrence er ”Mennesker og arkitektur”. 

Konkurrencen bedømmes af en international jury, og der er mulighed for 

at vinde præmiesummer fra 1000 til 5000 euro, som bl.a. er finansieret af 
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Dinesen og Dreyers Fond. Vinderne afsløres den 7. oktober 2019, hvor et 

udvalg af de indsendte bidrag vil blive udstillet.  

 

Nyt fra uddannelsen 

Optagelsen 2019 

Som nævnt på bestyrelsesmødet i maj har arkitektskolen også i 2019 haft 

rigtig mange ansøgere til skolens bachelor- og kandidatuddannelse.  

 

Arkitektskolen har i 2019 besluttet at reducere optaget af 

bachelorstuderende til 110 fra 120 på baggrund af det lave frafald. Det 

sker for at sikre, at skolen kan efterleve dimensioneringsmålet med en 

reduktion på 20 % studerende i 2023 set i forhold til 2015. 

 

Bachelor 2017 2018 2019 

Antal ansøgere 741 864 695 

Antal optagne 121 120 110 

Antal optagne fra nordiske 

lande 

28 19 19 

Kandidat  

Antal ansøgere 454 462 456 

Antal optagne 115 139 123 

Antal optagne på 

erhvervskandidatuddannelsen 

  4 

 

Erhvervskandidatuddannelsen 

Arkitektskolen har for første gang i 2019 udbudt en 

erhvervskandidatuddannelse med fokus på kulturarv og kulturmiljø, hvor 

de studerende har mulighed for at tage en kandidatuddannelse over fire år 

og samtidig være tilknyttet arbejdsmarkedet. Der har været 8 studerende, 

som har søgt uddannelse, men desværre er det ikke lykkes for de fire af 

dem at få tilknytning til en arbejdsplads.  

 

Mentorordning for nye studerende 

På opfordring fra de studerende har arkitektskolen etableret en 

mentorordning for de nye bachelorstuderende. Mentorordningen skal ses 

som et element i en styrket indsats for at reducere de studerendes høje 

stressniveau, som er kommet til udtryk i forskellige 

studiemiljøundersøgelser. Arkitektskolen har herudover indgået et 

samarbejde med Studenterrådgivningen, som er en landsdækkende 

institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der yder social, 

psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende, når de 

møder studierelaterede udfordringer.  
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Nye studieordninger 

Arkitektskolen har fra studieåret 2019/2020 udformet nye studieordninger 

for både bachelor- og kandidatuddannelsen. Det sker primært, da de 

studerendes praktikperiode flyttes fra kandidatuddannelsens 1. semester 

til bacheloruddannelsens 6. semester. Flytningen af praktikken vil skabe 

mere tid til fordybelse på kandidatuddannelsen, som underviserne har 

efterspurgt. Samtidig vil det skabe mulighed for, at de studerende opnår 

en tidligere kontakt til praksis, hvilket kan være afgørende for de 

studerendes videre karriereveje. Det kan eksempelvis være springbræt til 

et relevant job i en studiepause mellem bachelor og kandidatuddannelsen, 

ligesom det kan fungere som en ”fødekæde” for skolens 

erhvervskandidatuddannelse. 

 

NORDMAK – Arkitektskolens masteruddannelse: Nordisk Master i 

Arkitektonisk Kulturarv 

Aktuelt pågår det 4. forløb af Nordmak-masteruddannelsen, som bygger 

på et tværnordisk samarbejde mellem Arkitektur- og designhøgskolen i 

Oslo, Arkitekturskolan ved KTH i Stockholm samt Aalto Universitet i 

Helsinki. Uddannelsen består af fem semestre og foregår sideløbende 

med de studerendes fuldtids erhvervsarbejde. I efteråret 2018 foregik 

første semester i Aarhus, i foråret 2019 foregik 2. semester i Oslo og 

aktuelt pågår 3. semester i Stockholm. 

 

Der afleveres årligt en statusredegørelse til den faglige ledelse, som 

redegør for, om kvalitetsambitionerne er indfriet. Mundtlige og skriftlige 

evalueringer samt refleksioner på tværs viser, at både ambitionerne om 

videngrundlaget, indhold og tilrettelæggelsen samt studiemiljøet er godt 

indfriet. 

 

Desværre har planlægningen af pågående semester i Stockholm været 

præget af store udfordringer, da KTH ikke har levet op til aftalerne om, 

hvordan og hvornår kvalitetsambitionerne ift. videngrundlag samt indhold 

og tilrettelæggelse skal indfries. Derfor kunne uddannelsens faglige leder 

ikke godkende studieplanen for semesteret. Igennem en dialog på 

prorektor-niveau er der aftalt en løsning, hvor Arkitektskolen Aarhus tager 

ansvaret for dette semesters indhold og planlægning i stedet for KTH, 

men det afholdes på KTH og med videninput fra undervisere og forskere 

herfra. Dette har givet anledning til at lave en handlingsplan for, hvordan 

de kontraktuelle forhold og forpligtelser kan tydeliggøres mellem 

Arkitektskolen Aarhus og de tre samarbejdsinstitutioner. 
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Arbejdsmarked og karriereindsats 

Arkitektskolen har netop modtaget den årlige dimittendundersøgelse, som 

udarbejdes af Damvad med fokus på dimittendernes ledighed og 

beskæftigelse jf. vedlagte bilag. Undersøgelsen viser, at siden 2015 er 

dimittendledigheden faldet betydeligt for arkitektskolens dimittender. Det 

gælder både på kort sigt (3 og 6 måneder efter dimission) og på langt sigt 

(1 og 2 år). Efter 12 måneder var 21 pct. af 2015-årgangen ledige, mens det 

kun var 10 pct. af 2017-årgangen. Den seneste årgang fra 2018 har en lidt 

højere ledighed 3 og 6 måneder efter dimission end årgang 2017. Men 

ledigheden er stadig lav og på niveau med årgang 2016. Stigningen i 

ledigheden hænger sammen en nedgang i efterspørgslen efter 

arkitekter i 2018, men de foreløbige tal for 2019 tyder på, at væksten på 

arbejdsmarkedet er tilbage igen. 

 

Arkitektskolen har siden 2016 haft en aftale med konsulenthuset AS3 om 

en målrettet karriereindsats for skolens dimittender. Ledigheden har i 

samme periode været markant faldende. Da der er et ønske om et større 

fokus på karriere tidligere på studiet, er det aftalt at erstatte indsatsen fra 

AS3 med et elektronisk karrierevejledningsværktøj samtidig med, at der 

fortsat vil være tilbud om individuelle vejledningssamtaler.   

 

Nyt fra forskningen 
Forskningsdagen 

Under overskriften Audacity of Risk inviterede Forskningsudvalget skolens 

forskere og undervisere til den årlige Forskningsdag for alle skolens 

forskere den 22. august. 

 

Inspireret af tidligere Forskningsminister Tommy Ahlers kampagne ”Del 

dine fejl” lagde Forskningsudvalget op til en diskussion på tværs af 

skolens forskningsmiljøer, om hvordan risici på forskellig vis spiller ind i 

forskernes arbejde og projekter, og om hvordan uventede udfordringer 

kan vendes til fordele. 

 

På baggrund af en række velforberedte indlæg fra de tre forsknings labs, 

blev der rejst mange vedkommende diskussioner om forskningens behov 

for turde at søge ”infight med tyren”, om ricisi og gevinster ved 

samarbejder med praksis og kommuner, og om udfordringerne med at 

udvikle originale tanker og ideer i en stadig mere målstyret 

forskningsverden. 

 

Som et led i skolens ønske om øget forskningsformidling, afsluttedes 

dagen med at fem af skolens forskere præsenterede fem videnskabelige 

tidsskrifter, som de hver især er redaktionelt involveret i. 
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Forskningsplaner 

Forskningslaboratorierne og alle skolens forskere har indsendt deres 

forskningsplaner for det kommende akademiske år til Forskningsudvalget. 

Planerne viser et højt aktivitetsniveau og mange initiativer. Vi er nået til år 

to i forskningsevalueringsprocessen, og de individuelle planer indeholder 

nu også en status på forskningsaktiviteterne i det forgangne år. Mange har 

nået det forventede, men det er også kendetegnende, at nye opgaver, 

muligheder og aktiviteter ofte skubber planlagte elementer til side. 

 

Forskningsansøgninger og bevillinger 

• Landsbyggefonden har bevilget 2 mio. kr. til et forskningsprojekt 

om boligområderne Tingbjerg og Gellerup. 

• Realdania bevilgede i foråret 750.000 kr. til et kortvarigt projekt 

om Værdisætning af udsatte almene boliger (de 15 byggerier på 

den nationale ”ghettoliste”), samt 250.000 kr. til et videns-

netværk om byer og havvand. 

• Det kombinerede forsknings- og undervisningsprojekt Eskelund 

har via en større ansøgning om udviklingen af hele det 

geografiske område omkring Ådalen, opnået 750.000 kr. i støtte 

fra Sallingfonden og 150.000 kr. fra Fonden for Grønne Projekter. 

• Endelig har vi, som del af en større EU ansøgning om at få 

formaliseret det internationale CA2RE samarbejde om 

praksisbaseret forskning, opnået en bevilling til skolen på ca. 

350.000 kr. 

 

Nyt fra administrationen 
Kompetenceudviklingsforløb 

Arkitektskolens administration har igennem det sidste års tid arbejdet med 

et kompetenceforløb Studio TAP 1 omkring fagligheder og øget 

samarbejde. Forløbet Studio TAP 2, som igangsættes i efteråret, bygger 

videre på det første og har som det overordnede formål at skabe mere 

arbejdsglæde i administrationen gennem et meningsfuldt og tæt 

samarbejde internt og mellem administrationen og VIP/studerende. 

 

Implementering af nyt sags- og dokumenthåndteringssystem 

(DokuNote) 

Alle relevante sagsbehandlere i administrationen har fået en introduktion 

til programmet og de fleste benytter det nu til at oprette dokumenter og 

journalisere i henhold til de forvaltningsretlige principper om notatpligt og 

journalisering. 
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Dokumenterne i det gamle system FICS er ved at blive overført til det nye 

system, således at intet data går tabt i processen.  

 

Vi er i proces med at uddanne såkaldte superbrugere, som får indblik i 

større dele af systemet end de øvrige sagsbehandlere og dermed kan 

hjælpe at vedligeholde og udvikle systemet, samt naturligvis understøtte 

de øvrige brugere i forbindelse med brugen af systemet. 

 

Indtil videre er erfaringen, at sagsbehandlerne er glade for DocuNote, dets 

funktionalitet og det overblik over det giver over hele institutionens 

faglige område. 
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