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DIALOGFORUM FOR ARKITEKTURUDDANNELSE OG 
PRAKSIS (DAP) 
Afholdt onsdag d. 26. oktober 2022 på Arkitektskolen Aarhus 

 

Deltagere: Kolja Nielsen, Mette Baarup, Jesper Back, Birthe Urup, Kari 

Moseng, Jens Skinnebach, Kristine Leth Juul, Torben Nielsen og Trine 

Steffenauer (referent) 

 

Afbud: Britta Bjerregaard   
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1. Velkomst  

TN bød velkommen til nye medlemmer. Skolen afventer fortsat udpegning 

fra DI. Når det nye mødeforum er fuldtalligt afholdes et kort introforløb 

om DAP-formål og rammesætning. 

 

TN gav en kort orientering om udvikling og fremdrift omkring nyt 

curriculum. Der har været fokus på involvering af alle undervisere og 

skolen afholdt et stort fællesseminar d. 25. august for alle undervisere og 

studieadministration. Lige nu er det skolens professorer, der sidder og 

arbejder med de mange indkomne input. I særlig grad er det styrkelse i 

forhold til nordisk kultur, natur og arkitektur samt øgede krav til 

bæredygtighed og bosætning, der arbejdes med. 

 

De bærende overskrifter i nyt curriculum er: 

- naturindsigt 

- kulturforståelse  

- kunstnerisk dannelse 

- arkitektur & skala (studerende skal arbejde med alle skalaer) 

- arkitektur og teknologi 

- arkitektur og praksis 
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En ny struktur skal understøtte  

- frisættelse af projektarbejde 

- tydeliggørelse af progression gennem uddannelsen  

- ny sammensætning af obligatoriske og frivillige kurser (moduler) 

 

Skolen har ansøgt om fritagelse fra kravet om karaktergivning, men det 

har ministeriet ikke imødekommet. Det er dog vedvarende en målsætning. 

Det nye curriculum træder i kraft ved studiestart august 2023. 

 

Der er meget fin sammenhæng mellem det kommende curriculum og den 

nye arkitektskole på Exners Plads med fleksible læringsrum og moderne 

faciliteter – forventeligt kommer man til at afprøve og eksperimentere 

endnu mere med rammer for undervisning. 

 

Der blev udtrykt stor anerkendelse af, at skolen med nyt curriculum vil 

løfte naturindsigt, kulturforståelse og kunstnerisk dannelse som del af en 

moderne arkitektuddannelse, der peger ind i fremtiden. 

 

2. Ny Rapport | Dimittendundersøgelse 2022 ”Arkitekters værdier og 

holdning til deres fag”, Arkitektforeningen 

 

KLJ introducerede kort undersøgelsen og lagde op til en drøftelse omkring 

en ny generation, der kommer med markante forventninger til 

arbejdsgivers ansvarlighed, når det kommer til både opgaver og 

rådgivning samt virksomhedskultur – herunder ansættelsesforhold.  

 

Der pågik en drøftelse. Undersøgelsen bekræfter det billede, der tegner 

sig af nyuddannede arkitekter / studerende. Deltagerne finder det positivt, 

at arbejdsgivere mødes med forventninger om ordentlighed, ansvarlighed 

og bæredygtighed. Det er prisværdigt og nødvendigt, at unge mennesker 

ønsker forandring/ grøn omstilling og møder samfund, uddannelsessted 

og virksomhed med krav.  

 

Afledt af denne drøftelse pågik en diskussion om løn og arbejdsforhold i 

arkitektbranchen. Generelt er det opfattelsen, at branchen er velreguleret i 

forhold til nyuddannede. Men der er måske opstået en forsigtighed fra 

virksomhedernes side i forhold til at skabe studiestillinger til studerende, 

der tager pause fra studiet og gerne vil arbejde. Her er der store forskelle 

på løn og vilkår – selvom der er anbefalinger på området. Kort drøftelse 

om eventuel fastsættelse af minimumsløn, der kan være retningsgivende 

og gøde disse samarbejder til glæde for alle parter. 
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3. Arkitektskolen Aarhus som fagligt mødested 

Ny skole på Exners Plads har styrket skolen som et fagligt mødested på 

tværs af branchen – det vil man på skolen gerne styrke yderligere. Der 

pågik en drøftelse herom med nedslag i konkrete events. 

 

Afgangsudstilling 

Skolen vil teste et nyt format i 2023; udstillingen bliver ikke kurateret i 

samme grad, som vi kender det – og de afgangsstuderende vil selv stå for 

den – det vil være frivilligt, om man ønsker at deltage. Det overvejes også, 

om der i forbindelse med udstillingen skal være åben scene, 

rundvisninger med afgængere. 

Der er også tradition for, at udstillingen indgår som del af undervisningen 

– og viser de studerende niveauet for et afgangsprojekt. Deltagerne gav 

følgende input 

 

>lørdag kunne tiltrække flere og bredere deltagelse på skolen 

>invitér bredt ud i rådgiverbranchen  

>kurateret udstilling på ekstern lokation på Godsbanen og Aarhus Rådhus 

har tidligere været stor succes – måske under en tematik (eventuelt koble 

udstilling til nogle at de bærende værdier skolen står for jf. nyt curriculum) 

>præsentationer ved afgængere og måske legatgivere 

>åbne dørene i forbindelse med Festugen og eksempelvis SPOT (start 

juni) – dette er ikke optimalt ift. tidspunktet for afgang (januar og juni) 

>udstillingen er et vigtigt udstillingsvindue – også den digitale udstilling, 

der bruges ifm rekruttering 

>fælles faglig inspirationstur ifm arrangement for branche / meet&greet 

>kan vi etablere stærkere traditioner som man i højere grad udfoldes på 

DKA 

>Udstillingsformat for tegnestuer på Arkitektskolen  

>Bydelsarrangementer – godt naboskab med Institut for X og Godsbanen 

 

OPEN Architecture Festival 

Der var stor ros til den afholdte festival – bade i forhold til indhold, 

eksekvering og format. Følgende input blev viderebragt: 

>Der kan være langt til academia fra praksis i forhold til hovednavne – 

måske nogle enkelte mere velkendte hovednavne 

>det var svært at nå det hele – og det var netop intentionen med festival-

formatet, at man måske oplevede at gå glip af noget 

>torsdag bedre end fredag  

 

ON LOCATION 

Nyt format oktober 2022 på Arkitekturens Dag – 350 studerende og 27 

virksomheder deltog. 
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Der blev udtrykt stor ros til arrangementet og det nye format. 

 

Andre arrangementer skolen kunne lægge rammer til  

- Morgen DAC – det var en stor succes i foråret og tiltrak bred 

deltagelse 

- Åbne forelæsninger – med relevans for branchen  

- Events af lidt kortere varighed med fagligt udbytte  

 

4. DAP Møder 2023 –temaer og datoer  

Curriculum-drøftelse - status  

Efter-videreuddannelse – formater og varighed 

OPEN 2023 

 

Der udsendes forslag til mødetidspunkter sammen med referatet. 

Det blev foreslået, at DAP-medlemmer igen lægger hus til møderne. 

 

5. Eventuelt 

Der blev spurgt ind til, om skolen kan samarbejde med Arkitektforeningen 

omkring ledelseskurser. I dag udbydes +2 netop i samarbejde med 

Arkitektforeningen men det er ofte svært at fylde holdene i Aarhus. 

Skolen har i øvrigt gode erfaringer med NORDMAK – Master i 

arkitektonisk kulturarv. 

 

 

Trine Steffenauer 

November 2022 
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