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OPSTARTSMØDE 6. JUNI 2018  
DIALOGFORUM FOR ARKITEKTUR OG PRAKSIS 
Deltagere: Katja Viltoft, Kolja Nielsen, Michael Reventlow-Mourier, Arne 

Becker, Franz Longhi, Thina Wallin Jensen, Mette Borup, Torben Nielsen, 

Kristine Leth Juul, Rasmus Grønbæk Hansen, Karen Olesen og Rebekka 

Sylvest 

Referat 
 

1. Velkomst og præsentationsrunde 

Prorektor Kristine Leth Juul bød velkommen til det første møde i DAP, 

som har til formål at styrke dialogen og videnudvekslingen mellem 

arkitektskolen og praksis. KLJ udtrykt et ønske om, at der i DAP bliver 

etableret et åbent og fortroligt rum til tematiserede drøftelser. Ligeledes  

fokus på at den viden og refleksioner, som er skabt i DAP, skal bringes 

videre til resten af skolen.  

 

2. Forventninger til arbejdet i DAP, herunder input fra deltagerne 

Deltagerne tilkendegav blandt andet følgende forventninger til DAP: 

• skabe netværk og komme med input til uddannelsen.  

• drøfte, hvad der kan gøres, når faget ”tales ned” og behovet for i 

højere grad at kunne måle og veje arkitekternes bidrag og værdi. 

• blive udfordret, inspireret og afprøve nye ideer til uddannelsens 

tilrettelæggelse. 

• være med til at præge de arkitekter, som kommer ud fra skolen. 

 

3. Arkitektskolens visioner 2018-2021 

Rektor Torben Nielsen introducerede til skolens visioner med NEW 

AARCH og målsætninger i skolens strategiske rammekontrakt med 

ministeriet. Visionen er, at arkitektskolen skal være en eliteinstitution for 

arkitekturudvikling med klar fokus på stærke praksisrelationer og eksterne 

samarbejder samt en skole, som er i førertrøjen inden for digital dannelse 

og fabrikation jf. vedlagte præsentation fra mødet.  

 

Der var i DAP generelt set stor opbakning til de strategiske målsætninger 

særligt skolens fokus på digitalisering, var der en anerkendelse af.  
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4. Arkitektuddannelsen i dag 

Uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen orienterede om 

arkitektuddannelsens opbygning og mødet ml. de studerende og praksis 

undervejs i studiet jf. vedlagte præsentation fra mødet.  Lektor Karen 

Olesen supplerede med fortælle om et konkret uddannelsesforløb med 

fokus på projektarbejdet og muligheden for integration af teori direkte i 

den enkelte studerendes projekt.  

 

Præsentationerne gav anledning til et ønske fra praksis om, at skolen 

overvejer den tidsmæssige placering af praktikforløbet på 

kandidatuddannelsen. Samtidig var der stor opbakning til, at 

projektarbejdsformen fastholdes som det centrale element i 

uddannelsesforløbet. Projektforløbet er med til at sikre, at de studerende 

opnår stærke kompetencer inden for eksempelvis helhedstænkning. 

 

5. Temadrøftelse: Udviklingen på arbejdsmarkedet inden for 

arkitektbranchen og krav til kompetencer 

Der blev på mødet nævnt følgende om udviklingen på arbejdsmarkedet og 

krav til kompetencer. Nedenstående er en opsamling i stikord. Desuden 

vedlægges en grafisk opsamling over de temaer, som gik igen i 

drøftelsen. 

 

• Tværfaglighed er centralt. Det er vigtigt at blive præcise ift., hvad 

arkitekterne kan bidrage med. 

• Den projektorienterede tilgang er meget stærk. 

• Dimittenderne er meget omstillingsparate. 

• Arkitekter er gode til at tænke i helheder. 

• De nyuddannede skal ikke kunne alt dag 1. De skal nok få lært revit o.a. 

værktøjer. 

• Arbejd med arkitekternes ”mindreværdskompleks”. De studerende skal 

turde noget mere og være mere modige. Fortæl om ”de gode 

historier”. 

• Aktuelt foregår en positionering om markedsandele i branchen ml. 

ingeniører, arkitekter og entreprenører eller fusioner.  ml. arkitekt og 

ingeniørbranchen.   

• Der blev udtrykt et behov for en større videndeling på tværs, samt at 

de digitale modeller kan være med til at løse denne udfordring. 

• Danske arkitekter er kendte i udlandet og respekterer for den særlige 

skandinaviske tilgang. 

• Opmærksomhed i uddannelsen på at tilgodese forskellige typer af 

arkitekter. 
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• Vær opmærksom på at kunne mestre forståelsen af den den tekniske 

side af arkitektfaget, særligt ift. kvinderne i faget, vigtighed af de gode 

rollemodeller. 

• Karakterer betyder mindre ved ansættelse.  

 

6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
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