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BESTYRELSESMØDE 16. DECEMBER 2021 
I mødet deltog: Carsten With Thygesen, Signe Kongebro, Andreas Lykke-

Olesen, Søren Nielsen, Agnes Jarmund, Lise Jangaard, Karen Olesen og 

Mads Blenker. 

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

Ramsing, Rasmus G. Hansen, Thomas Bo Jensen og Rebekka Sylvest 

(referent) 

Referat af bestyrelsesmødet 16. december 2021 
 

Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt 

Bestyrelsesformanden bød indledningsvist velkommen til det første 

bestyrelsesmøde på den nye arkitektskole. De studerende blev herudover 

ønsket tillykke med valget til bestyrelsen for perioden 2022- 2024. Mødets 

dagsorden blev godkendt og der var ingen punkter til eventuelt. 

 

Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet 23. december 2021 

Det vedlagte udkast til referat af bestyrelsesmødet 23. december 2021 blev 

godkendt. 
 
Opfølgning på bestyrelsesseminaret 23. og 24. september 2021 
Noterne fra bestyrelsesseminaret blev godkendt og bestyrelsen udtrykte 
stor tilfredshed med seminaret.  
 
Meddelelser 
Bestyrelsesformanden nævnte, at han deltog i åbningsfestivallen den 7. 
oktober, hvilket var meget berigende med spændende inspiration udefra. 
 
10. november 2021 blev der afviklet et styregruppemøde i LINKED, som 
efter en længere opstartsperiode er klar til i 2022 at eksekvere en række 
forskellige projekter og på baggrund heraf skal det vurderes, hvad der gør, 
at projektet kan køre videre. Der er allerede nu fokus på, at bæredygtighed 
skal danne rammen for de fremtidige projekter. Bevillingen til LINKED 
udløber ved udgangen af 2022. Det blev i bestyrelsen aftalt, at LINKED 
sættes på dagsordenen på det kommende bestyrelsesmøde den 8. februar 
2022. 
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Bestyrelsesformanden orienterede herudover om, at der den 30. 

november 2021 blev afholdt et formøde med formandskabet og skolens 

ledelse som forberedelse til dagens bestyrelsesmøde. 

 

Rektor orienterede om conorasituationen, hvor arkitektskolen følger de 

statslige retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioner, som 

giver mulighed for fysisk tilstedeværelse. Samtidig kan det observeres, at 

en stigende gruppe af ansatte og studerende er bekymrede og så vidt 

muligt søger at arbejde hjemmefra. 

 

Rektor orienterede herudover fra et møde med ministeriet, hvor 

rektorerne fra de tre kunstneriske skoler orienterede om status for LINKED 

og ønsket om, at den ekstra finanslovsbevilling hertil, kan fortsætte efter 

2022. Regeringens udflytningsplaner blev også drøftet. Institutionerne skal 

indsende egne planer på basis af bachelor og kandidatoptaget i 2019 til 

januar og på baggrund heraf udformes en samlet sektorplan. Rektor 

pointerede afslutningsvist, at ministeriet henstiller, at de studerende skal 

gøres opmærksom på, at det er ulovligt at kopiere digitalt. 

 

Rektors ledelsesberetning 

Rektor valgte at supplere den vedlagte ledelsesberetning med at orientere 

om, at arkitekturfestivallen i oktober forløb succesfuld på mange måder og 

at en evaluering heraf er i fuld gang. Det har dog været uhensigtsmæssigt, 

at nogle studerende valgte at kommunikere sin utilfredshed med de 

studerendes inddragelse gennem medierne fremfor at tale direkte med 

skolens ledelse. Der er nu taget initiativ til en styrket indsats for i højere 

grad at inddrage de studerende i planlægningen af næste festival og sikre 

en bedre mulighed for, at flere kan deltage fysisk i festivalen i form af flere 

scener. Festivalen for 2022 har allerede modtaget en bevilling på 200.000 

kr. fra Statens Kunstfond. Finansieringen af festivalen skal på sigt ske 

gennem fondsbevillinger. Arkitektskolens egen finansiering beløber sig i 

2022 til 100.000 kr. ud af et samlet budget på ca. 800.000 kr. Ud over at 

åbne skolen i forbindelse med arkitekturfestivallen vil også 

afgangsudstillingerne være en god anledning til at invitere inden for.  

 

Rektor supplerede herudover ledelsesberetning med at orientere om det 

igangværende curriculum-projekt, som både skal have fokus på indholdet 

i uddannelsen, strukturen omkring uddannelsen og ikke mindst på 

kulturen på skolen. Der har været afholdt et første indledende seminar i en 

bredt nedsat arbejdsgruppe med skolens uddannelseskoordinatorer, 

professorer, repræsentanter fra ledelsen og koordinatoren for det 

didaktiske laboratorium. På dette seminar blev de nuværende 

studieordninger analyseret. Der afholdes endnu et seminar i januar, hvor 
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gruppen skal fokusere yderligere på problematikkerne og planlægge en 

bredere inddragelsesproces af ansatte og studerende i løbet af foråret. 

Som et konkret eksempel på en af problematikkerne omkring det 

nuværende curriculum nævnte rektor prioriteringen mellem den 

projektbaserede undervisning, som de studerende bliver bedømt på og de 

tværgående fagelementer som forelæsninger, der også er vigtige for de 

studerendes læring, men som de studerende ikke bliver bedømt på.  Det 

blev også påpeget, at det ikke er mere end ca. 20 år siden, at 

arkitektskolen blev en forskningsinstitution, og at integrationen af 

forskningen endnu ikke er sket helt tilfredsstillende for hverken skolens 

undervisere eller forskere. 

 

Ledelsesberetning blev herudover suppleret med en orientering om, at 

arkitektskolen nu har opslået to professorstillinger inden for henholdsvis 

bæredygtig bygningskunst og bygningskonstruktioner og byggeteknik jf. 

Ledige stillinger - Arkitektskolen Aarhus (aarch.dk) 

 

Afslutningsvist orienterede rektor om, at der på næste bestyrelsesmøde 

vil være en statusredegørelsen for det samlede arbejde med den 

strategiske rammekontrakt for 2018-2021. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at 

den gerne vil følge arbejdet med curriculum-projektet på de kommende 

møder. Der var herudover ros til de nye måder, som de studerende 

inddrages i arkitekturfestivalen på.  

 

Budget 2022 og regnskabsopfølgning 2021 

 

Regnskabsopfølgning 2021 

Administrationschefen orienterede om status for regnskabet for 2021, som 

viser et estimeret underskud på 6,6 mio. kr. Der har løbende været en 

dialog med ministeriet om underskuddet, som finansieres af skolens 

egenkapital efter konkrete årlige aftaler med ministeriet. Det er i særlig 

grad flytningen til Exners Plads, som har medført underskuddet. 

 

Administrationschefen gennemgik herefter det vedlagte udkast til budget 

2022, som i modsætning til de foregående år skal gå i 0. I de tidligere år 

har der været mulighed for et underskud på grund af ekstra udgifter i 

forbindelse med skolens flytning. Finanslovsbevillingen for 2022 er 

reduceret med 4 mio. kr. både på grund af dimensioneringen og på grund 

af bortfald af den midlertidige bevilling til grøn omstilling. Der er i stedet 

mulighed for, at skolens forskere kan søge midler fra en central pulje til 

formålet. Til trods for en reduktion i bevillingen og i antallet af studerende 

https://aarch.dk/om-skolen/ledige-stillinger/
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på skolen fastholdes antallet af ansatte, så der skabes rum til at indgå i 

eksempelvis forskningsprojekter og søge om eksterne forskningsmidler, 

som bliver mere og mere væsentlige for skolens økonomi. 

 

Bestyrelsen godkendte budgetoplægget for 2022 og roste det transparente 

materiale. Samtidig gav bestyrelsen udtryk for et ønske om en mere 

prosabaserede præsentation af regnskabsopgørelsen fortsat med 

mulighed for at dykke ned i det omfangsrige tabelmateriale. 

 

Strategisk rammekontrakt 2022-2025 

Rektor præsenterede det vedlagte udkast til en strategiske rammekontrakt 

for 2022-2025 og nævnte, at udkastet er ikke ændret meget siden sidst, 

bestyrelsen drøftede det. Den eneste forskel er, at efter- og 

videreuddannelsesindsatsen nu ikke længere er et selvstændigt strategisk 

mål. Det indgår i stedet som en del af uddannelsesmålet. Rektor 

fremhævede, at der løbende har været en dialog med ministeriet omkring 

kontrakten, så der også på centralt hold er opbakning til det vedlagte 

forslag. 

 

Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til en ny strategisk 

rammekontrakt for 2022-2025 med et par enkelte mindre sproglige 

justeringer og bemyndigede formanden til at underskrive kontrakten. 

 

Status for arbejdet med de studerendes trivsel 

Rektor orienterede indledningsvist om, at der nu er udgivet tre podcasts, 

som skal hjælpe til at formidle drøftelserne i Trivselsrådet. Rektor nævnte 

herudover, at det er blevet tydeligere, hvor problemerne omkring de 

studerendes trivsel særligt er koncentreret, hvilket giver anledning til en 

mere målrettet indsats. Administrationschefen supplerede med at 

orientere om de løbende trivselsmålinger gennem app’en Howdy, som nu 

er blevet et landsdækkende pilotprojekt. I modsætning til de øvrige 

uddannelsesinstitutioner, er der en relativ stor andel af de studerende fra 

arkitektskolen, som svarer på trivselsmålingerne. Det blev dog påpeget, at 

det er vurderingen, at det primært er de studerende, som har det svært, 

som besvarer spørgsmålene og som derigennem kan få kontakt til 

professionel hjælp. Pilotprojektet skal evalueres af Trivselsrådet på et 

kommende møde. 

 

Bestyrelsen tog orientering om de studerendes trivsel til efterretning med 

en opfordring til, at trivselsmålingerne løbende bliver en integreret del af 

kulturen på skolen.  

 

Eventuelt 
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Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

 

Bestyrelsens kvarter 

(CWT) 
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