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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
15. december 2022 

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

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

Friberg, Karen Olesen, Mads Blenker, Villads Birch Hastrup og Johan 

Hellstrøm Weinrauch. 

 

Herudover deltog: Torben Nielsen, Christian Koch Ramsing, Thomas Bo 

Jensen, Rasmus G. Hansen og Rebekka Sylvest (referent) 

 

Afbud: Kristine Leth Juul 

Referat af bestyrelsesmødet 15. december 2022 
 

Godkendelse af mødets dagsorden og punkter til eventuelt 

Mødets dagsorden blev godkendt og der var ingen punkter til eventuelt. 

 

Godkendelse af referatet af sidste bestyrelsesmøde 

Noterne fra bestyrelsesseminaret 29. september og referatet af 

bestyrelsesmødet 30. september blev godkendt. 

 

Nyt fra formanden og rektor 

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der som opfølgning på sidste 

bestyrelsesmøde vil blive planlagt et møde med Realdania, hvor rektor og 

bestyrelsesformanden deltager. Mødet har til formål at drøfte 

samarbejdsmuligheder i lyset af skolens økonomiske situation. Der er 

herudover planer om, at skolens ledelse og evt. bestyrelsesmedlemmer 

deltager i møder med andre fonde såsom Villumfonden og 

Rambøllfonden som led i strategien om øget ekstern finansiering. Det blev 

i den forbindelse aftalt, at bestyrelsen på næste møde drøfter, hvordan 

skolen kan række ud mod eksterne finansieringsmuligheder på den bedst 

mulige måde. 

 

Bestyrelsesformanden nævnte, at der i regi af LINKED har været afholdt et 

par møder. Dels et styregruppemøde den 23. november og dels et møde 

med Erhvervsministeriet den 1. december. Det blev aftalt, at bestyrelsen 
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på et kommende møde orienteres om afrapporteringen af LINKED og 

planerne for en lokal fortsættelse af LINKED i 2023. 

 

Rektor orienterede om det nye regeringsgrundlag, som kan få stor 

betydning for Arkitektskolen Aarhus både som resultat af en justering af 

SU-reglerne, en mulig dimensionering og indførelsen af 1 årige 

kandidatuddannelser. Det er fortsat uklart, om arkitektskolen bliver 

omfattet af ændringerne. 

 

Rektor orienterede herudover om, at der har været afholdt et møde 

mellem rektorerne for de videregående kunstneriske uddannelser og 

Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor bl.a. dimittendledigheden 

blev drøftet. Ministeriet er opmærksom på, at skolerne bruger rigtig 

mange ressourcer på tiltag for at styrke dimittendernes overgang til 

arbejdsmarkedet, selv om det ikke er en del af kerneopgaverne.  På mødet 

blev det også nævnt, at der er gennemført en undersøgelse af 

dimittendernes aflønning, som viser, at der er flere, som arbejder næsten 

gratis, hvilket ikke er hensigtsmæssigt og kræver en dialog i branchen. 

 

Med det forventede nye finanslovsforslag sker der en reduktion i 

bevillingen til rektorkollegiernes sekretariater. Det betyder, at der vil ske 

en omorganisering af understøttelsen af rektorkollegiet. 

 

Rektors ledelsesberetning december 2022 

Rektor supplerede den vedlagte ledelsesberetning med en orientering om 

skolens kvalitetssystem, som både sikrer en løbende evaluering af 

uddannelsen og en samlet evaluering gennem den årlige 

uddannelsesredegørelse. Et nyt diversitetsudvalg er nedsat på skolen 

baseret på frivillig deltagelse. Det er lykkes at få udvalget til at bestå af 

både mænd og kvinder. Arkitektskolen har modtaget en stor 

kunstdonation på 28 værker fra Ny Carlsbergfondet, som bl.a. omfatter 

dedikerede værker af Kasper Bonnen i skolens kantine. Rektor orienterede 

afslutningsvist om den pålagte sænkning af temperaturen på skolen, som 

har betydning for studie- og arbejdsmiljøet. 

 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

 

Godkendelse af budget 2023 og status for regnskab 2022 

Administrationschefen orienterede om status for regnskabet for 

indeværende år, som forventes at lande med et underskud på ca. 2,6 mio. 

kr., hvilket er meget tæt på det bevilgede underskud på 2,4 mio. kr. Det 

vedlagte udkast til budget bygger på forventninger til en Finanslov for 

2023, som først vedtages i det nye år. Trods økonomisk nedgang er det 
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forventningen, at niveauet for antallet af ansatte fastholdes i 2023. 

Budgettet for strategiske indsatser reduceres til gengæld til 2,4 mio. kr. fra 

4,2 mio. kr. i 2022. Der er i særlig grad prioriteret strategiske midler til 

RIBA-akkreditering, grønne forskningsprojekter og kunstnerisk udvikling, 

LINKED, praksissamarbejder, curriculum, arkitekturfestival og 

studentertrivsel. Arkitektskolen forventer en indtægt på 1,9 mio. kr. fra 

eksternt finansierede projekter, hvilket er en stigning set i forhold til 2022.  

 

Bestyrelsen godkendte det vedlagte forslag til budget 2023 og kvitterede 

for en grundigt og gennemarbejdet materiale. Bestyrelsen tog samtidig 

orienteringen om status for regnskab 2022 til efterretning. 

  

Status for curriculumarbejdet 

Rektor orienterede om status for curriculumarbejdet, hvor der i øjeblikket 

er en intern høringsproces af ledelsens forslag til et overordnet indhold og 

struktur for arkitektuddannelsen. Der er primært skolens professorer, som 

står bag det oplæg, som er i høring. Det vil også være professorerne, som 

sammen med studienævnet og andre fagrelevante personer skal arbejde 

videre med det overordnede indhold.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med et ønske om at blive 

orienteret om planerne for implementeringen af det nye curriculum på et 

kommende møde. 

 

Status for arbejdet med de studerendes trivsel 

Administrationschefen orienterede fra en studietur til USA arrangeret af 

ministeriet om studenter trivsel jf. vedlagte præsentation. På studieturen 

blev det tydeligt, at også amerikanske eliteuniversiteter oplever de samme 

udfordringer med de studerendes trivsel som i DK. Da flere af de besøgte 

universiteter har en stærk økonomi, er der opbygget solide 

støtteapparater, som kan hjælpe de studerende, der har udfordringer. Til 

gengæld er det ikke lykkes at sætte ind med en forebyggende indsats. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en opfordring til fortsat 

at hente inspiration fra udlandet og gerne indgå i netværkssamarbejder 

med relevante universiteter med lignende udfordringer. 

 

Drøftelse af dimittendledigheden med udgangspunkt i skolens 

kvalitetssystem og de studerendes overgang til arbejdsmarkedet 

Bestyrelsen drøftede dimittendledigheden set i lyset af den indsats 

arkitektskolen har haft for at styrke de studerendes overgang til 

arbejdsmarkedet de senere år.  

 



 

 

 

Dato: 16-12-2022 
Side 4 af 4 
 
J.nr.: S22-14798 
Ref.: rs 

Arkitektskolen Aarhus I Exners Plads 7 | 8000 Aarhus C I +45 8936 0000 I a@aarch.dk | www.aarch.dk 

Der var i bestyrelsen opbakning til skolens indsats og reduktionen i 

konsulentydelser, da det er usikkert, hvilket effekt det har haft på 

dimittendernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil hele tiden være en 

balancegang, hvor omfattende en indsats skolen skal iværksætte set i 

lyset af de politiske dagsordener, skolens økonomiske situation og 

primære kerneopgaver. Bestyrelsen gjorde opmærksom på vigtigheden af 

løbende gennem uddannelsen at sikre et tæt samspil med erhvervet og 

tydeliggøre arkitektens forskellige roller. Det blev foreslået, at skolens 

efter- og videreuddannelsestilbud også skal ses som en hjælp til få 

dimittenderne ud på arbejdsmarkedet såsom byplanlæggerkurset. Det 

blev påpeget, at det vil være interessant nærmere at undersøge, hvad 

dimittenderne er engageret i, når de ikke er i beskæftigelse. Det blev aftalt, 

at de forskellige muligheder for ”joblæring” gennem uddannelsen skal 

være et emne på et bestyrelsesseminar. 

 

Status for arbejdet med den strategiske rammekontrakt 2022-2025 

På mødet blev bestyrelsen præsenteret for styrelsens tilbagemelding på 

resultaterne af den strategiske rammekontrakt for 2018-2022 og status for 

arbejdet med den strategiske rammekontrakt for 2022-2025. Der blev gjort 

opmærksom på, at bestyrelsen på næste møde vil blive præsenteret for 

udkast til årsrapport for 2022 inkl. en statusredegørelse for arbejdet med 

rammekontrakten. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger til eventuelt. 

 

Bestyrelsens eget kvarter 

Ingen bemærkninger. 
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