
 

 

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

Side 1 af 3 

 

MØDE I DIALOGFORUM FOR ARKITEKTUDDANNELSE 
OG PRAKSIS 10. OKTOBER 2019 

Noter fra DAP-mødet 10. oktober 2019 
 

Rundvisning hos Cebra 

Partner Kolja Nielsen viste rundt på tegnestuen og præsenterede firmaet, 

som har eksisteret i ca. 20 år. Der er omkring 40 ansatte på tegnestuen, 

heraf 10 i Abu Dhabi. Der synes at være en stor efterspørgsel efter danske 

arkitekter i udlandet, hvorfor Cebra i øjeblikket bl.a. arbejder en del i 

Canada. 

 

Velkomst og siden sidst 

KLJ bød velkommen til mødet og takkede for DAP-medlemmernes hjælp i 

forbindelse med skolens institutionsakkreditering, som forløb rigtig godt.  

Akkrediteringspanelet har ikke ønsket at undersøge skolens dialog med 

aftagerne yderligere, det betyder, at det gennemførte interview har været 

fuldt ud dækkende.  

 

KLJ supplerede med at nævne, at erhvervskandidatuddannelsen er 

igangsat med i første omgang fire studerende. Der er lavet nogle rigtig 

gode aftaler med de virksomheder, hvor de studerende er tilknyttet. Der 

har været 8 ansøgere til uddannelsen, men de fire har haft udfordringer 

med at finde en virksomhed. Arkitektskolen Aarhus er den eneste af de tre 

kunstneriske skoler, som i år har oprettet en erhvervskandidatuddannelse.  

 

RGH orienterede om en ny studieordning for både bachelor- og 

kandidatuddannelsen, hvor blandt andet digitalisering er blevet en 

tydeligere del af de studerendes projekter på uddannelsen. 

Praktikperioden er også flyttet fra kandidatuddannelsen til det sidste 

semester på bacheloruddannelsen. Det giver bl.a. de studerende bedre 
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muligheder for at få en kontakt til praksis, som evt. kan udnyttes i en 

studiepause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen eller til at få en 

ansættelse i forbindelse med erhvervskandidatstudiet. De studerendes 

tilstedeværelseskrav bl.a. i forhold til forelæsninger er blevet præciseret i 

studieordningerne. Der er også indført et særligt speciale fokus på 

kandidatstudiet jf. vedlagte oversigt over den nye studieordning.  

 

DAP-medlemmerne nævnte, at det er fornuftigt at gøre visse 

uddannelseselementer obligatoriske. Det er også rigtig godt, at 

skriftligheden er blevet styrket.  

 

KLJ præsenterede den seneste dimittendanalyse, som viser, at ledigheden 

fortsat er faldende. Der har dog været en mindre stigning i ledigheden for 

2018-dimittenderne efter 6 mdr. set i forhold til 2017-dimittenderne. 

 

Tema 1: Arbejdsmarkedet lige nu 

Katja Viltoft fortalte om, hvordan arbejdsmarkedet ændrer sig. Der har i 

særlig grad været en ændring i værdikæden for byggebranchen, hvor 

arkitekternes rolle har flyttet sig til primært at finde sted i et lille hjørne i 

designprocessen. Ingeniørerne og entreprenørerne er i højere grad i 

dialog med bygherrerne. Det er vigtigt, at også arkitekterne bliver brugt så 

langt hen i kæden som muligt. Katja Viltoft nævnte også, at særligt 

bygningskonstruktørerne får rollen som projekteringsledere, hvilket ikke er 

helt optimalt. Der er brug for arkitekter med flere kompetencer til 

forskellige typer af jobfunktioner. 

 

Der var efterfølgende en dialog om, at der kan være behov for at 

tydeliggøre de forskellige roller for skolens studerende og vigtigheden af 

at blive andet end konkurrencearkitekt. 

 

Thina Wallin fra Aalborg Kommune påpegede vigtigheden af, at arkitekter 

i højere grad søger at påvirke lovgivningen, som danner rammerne for 

arkitekternes virke. Langt den største del af rammerne og lovgivningen er 

underlagt ingeniørernes logik. TW orienterede om arkitekternes brede 

vifte af opgaver i Aalborg Kommune, som med fordel kan blive 

præsenteret for skolens studerende. Der kan være behov for at 

tydeliggøre flere typer af arkitekter over for de studerende. 

 

Tema 2: Bæredygtighed 

Arne Becker præsenterede et eksempel på et bæredygtigt byggeprojekt 

som en model for fremtidens byggeri. Det er forventet, at digitale 

redskaber i endnu højere grad kommer i brug. Spørgsmålet er hvilken 
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rolle, arkitekterne kommer til at spille i udviklingen af de digitale redskaber 

til tegning af fremtidens bygninger.  

 

Mette Borup orienterede om, hvordan bæredygtighed på flere planer får 

en større og større betydning for Arkitema. Der er både ansat specialister, 

som arbejder med bæredygtighed i byggeriet og et stigende 

forretningsmæssig fokus på bæredygtighed.  I eksempelvis Norge 

arbejder man mere indgående med bæredygtighed og det efterspørges i 

højere grad af bygherrerne. 

 

Det blev nævnt, at arkitektskolen traditionelt har haft et stort fokus på den 

sociale dimension af bæredygtighed, som kan blive suppleret af andre 

elementer som eksempelvis et større kendskab til data om 

bæredygtighed. Det blev pointeret, at arkitekter er gode til at se og holde 

fast på en vision, tænke i helheder, stille kritiske spørgsmål og kan 

fastholde bæredygtighedsdagsordenen.  

 

Afslutning og næste DAP-møde 

Det blev nævnt, at formatet for DAP-møderne har fungeret godt. Der var 

opbakning til, at næste DAP-møde kobles til afgangsudstillingen i februar, 

som holdes i Råhal på Godsbanen. Der var tilslutning til et mere åbent 

debatarrangement, hvor skolens undervisere og studerende inviteres til at 

deltage.  

 

Der var forslag om, at arkitektskolen med hjælp fra DAP målretter en 

fortælling til henholdsvis skolens undervisere og de studerende om 

karrieremuligheder og brugen af arkitektuddannelsen.  
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