
Efteruddannelsen er for dig, der arbejder med kulturmiljø-
er i en kommune, et rådgivningsfirma eller et museum og 
henvender sig til arkitekter, planlæggere, landinspektører, 
landskabsarkitekter og museumsinspektører.

Det får du:

• Oplæg fra eksperter med hands-on erfaring fra arbejdet 
med kulturmiljøer

• Mulighed for at arbejde med egne cases og få faglig 
sparring på jeres udfordringer.

• En guide i vurderings- og prioriteringsmetoder

• Kendskab til de seneste undersøgelser af kommunernes 
arbejde med kulturmiljøer, nyeste erfaringer og retnings-
linjer inden for planlægningen.

• Oplæg med inspiration til udvikling og strategisk plan-
lægning af kulturmiljøer

• Kendskab til SAK-metoden – et værdifuldt dialog- og 
formidlingsredskab, når der skal træffes beslutninger.

Uddannelsen giver dig konkret viden om metoder, 
handlinger og processer, der kan sikre de værdifulde 
kulturmiljøer og bringe deres kvaliteter i spil i både 
planlægning og byudvikling.

Opbygning:

Modul 1 og 2 foregår over to dage i Aarhus

Modul 1 Kulturmiljøer, værdisætning og afgrænsning
Modul 2 Planlægning og kulturmiljøer

Modul 3 foregår over to dage i Ebeltoft

Modul 3 Aktivering og udvikling af kulturmiljøer 

Modul 4 foregår én dag i Aarhus

Modul 4 Transformation af kulturmiljøer

Efteruddannelsen indeholder to opgaver, der skal udføres mellem 
modul 2-3 og modul 3-4. 

EFTERUDDANNELSE
KULTURMILJØER I 
PLANLÆGNINGEN 
HAR DU BRUG FOR INDSIGT I KULTURMILJØER 
SOM EN INTEGRERET DEL AF DEN FYSISKE 
PLANLÆGNING? 

EFTERUDDANNELSEN GIVER DIG FÆRDIGHEDERNE TIL 
AT UDVIKLE OG BEVARE KULTURMILJØER I PRAKSIS 
OG STRATEGISK. DU LÆRER OGSÅ AT KORTLÆGGE OG 
VÆRDISÆTTE KULTURMILJØER.

15. - 16. september 2022, Arkitektskolen Aarhus
3. – 4. oktober 2022, Maltfabrikken i Ebeltoft
27. oktober 2022, Arkitektskolen Aarhus



Modul 1

KULTURMILJØER, VÆRDISÆTNING OG 
AFGRÆNSNING
I modulet introduceres du til begrebet kulturmiljøer 
som del af den kommunale planlægning og som 
eksempler på den kulturhistoriske udvikling. I det 
første modul får du redskaber til udpegning, værdi-
sætning og afgrænsning af kulturmiljøer. 

Modul 2

PLANLÆGNING OG KULTURMILJØER 
Du får viden om forskellige planværktøjer til 
arbejdet med kulturmiljøer – fra kommuneplan til 
lokalplan – samt hvordan planværktøjerne kan 
sikre en dynamisk brug af kulturmiljøerne som 
afsæt for udvikling.



Modul 4

TRANSFORMATION AF KULTURMILJØER  
Modulet præsenterer gode eksempler på udvik-
lings- og transformationsprojekter med afsæt i 
stedsspecifikke ressourcer og kulturmiljøer. 

UNDERVISERE
På efteruddannelsen vil du bl.a. blive undervist af professor Mogens A. 
Morgen, lektor Simon Ostenfeld Pedersen, ph.d. Mathilde Kirkegaard. Hertil 
kommer en række eksterne undervisere.

PRIS OG TILMELDING
Efteruddannelsen koster 12.500 kroner. Prisen dækker efteruddannelsen, 
undervisningsmateriale, 5 x frokost og 2 x middag. På skolens hjemmeside, 
aarch.dk, kan du finde mere information om kurset samt en formular, som 
skal udfyldes ved tilmelding.

Arkitektskolen Aarhus forbeholder sig ret til ændringer i programmet.

Modul 3

AKTIVERING OG UDVIKLING AF KULTURMILJØER 
Modulet introducerer dig til forskellige måder, 
hvorpå et kulturmiljø kan spille en strategisk rolle 
indenfor bytransformation, arkitekturpolitik og 
byudvikling - samt hvordan det kan anvendes 
strategisk i kommunale udviklingsprocesser og 
som driver for en langsigtet udvikling i den store 
skala. Som konkrete cases præsenteres en bor-
gerinddragende tilgang til kulturmiljøer med afsæt 
i Maltfabrikken og ’Ebeltoft i Udvikling’.


