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 Afrapportering  
Kunstakademiets Arkitektskoles aftagerpanel 2017 

 Tina Saaby, formand for Kunstakademiets Arkitektskoles aftagerpanel  

Følgende er medlem af Kunstakademiets Arkitektskoles (KA) aftagerpanel i 2017: 

• Tina Saaby (formand), arkitekt, stadsarkitekt i København og gæsteprofessor på Sheffield 
University. Repræsenterer bl.a. planlægning på byplan- og landskabsniveau.  

• Lone Feifer, arkitekt og direktør for arkitektur og bæredygtigt byggeri i VELUX gruppen. 
Repræsenterer arkitektydelser inden for ledelse, bæredygtighed, producentniveau m.m. 

• Kasper Guldager Jensen, arkitekt, partner i 3XN, direktør i GXN (forskningsdelen af 3XN) 
med fokus på bæredygtighed. Repræsenterer en ny type tegnestuepraksis, hvor forskning er 
integreret i tegnestuens arbejde. 

• Signe Cold, arkitekt og medstifter af tegnestuen Entasis. Repræsenterer en ”traditionel” 
tegnestue med en varieret projektportefølje.  

• Martin Manthorpe, civilingeniør og direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC. 
Repræsenterer en hyppig samarbejdspartner og opdragsgiver for arkitekter. 

Der har været afholdt 3 møder i KA’s aftagerpanel i 2017 – den 7/2 (hvor aftagerpanelet også blev 
præsenteret for skolens afgangsudstilling), den 15/5 samt den 7/11. Herudover fik aftagerpanelet sendt 
dimittend- og aftagerundersøgelsen af Master i Strategisk Byplanlægning i høring på mail i august 
grundet aflysning af mødet den 8/8. Aftagerpanelets bemærkninger blev sendt til kvalitets- og 
analyseteamet. 

I afrapporteringen for 2016 anbefalede aftagerpanelet følgende mål for 2017: 

a) Fokus på udvikling af kandidatprogrammer i samarbejde med institutterne 

b) Møder og sparring med de arbejdsgrupper, der er nedsat i forbindelse med 
handlingsplanen, særligt KADK:LAB, praktik og fælles fag. Herunder drøftelser af 
fremtidens arbejdsmarked 

c) Efteruddannelse – aftagerpanelet foreslår udvikling af et masterprogram på hvert 
institut 

d) Arbejdet om FN’s verdensmål 

e) Afgangsudstillinger 
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a) Fokus på udvikling af kandidatprogrammer i samarbejde med institutterne 
Grundet fokus på særligt FN-arbejdet udsættes dette punkt til 2018. 

b) Møder og sparring med de arbejdsgrupper, der er nedsat i forbindelse med 
handlingsplanen, særligt KADK:LAB, praktik og fælles fag. Herunder drøftelser af 
fremtidens arbejdsmarked 
På mødet den 15/5 mødte aftagerpanelet Jan Søndergaard og Peter Henning Jørgensen, der 
repræsenterede arbejdsgruppen for praktik og praksislignende semester.  

Aftagerpanelet blev præsenteret for etablering af obligatorisk praktikordning/praksissemester på 6. 
semester, som er fuldt indfaset i 2020. Praktiksemestret blev drøftet i forhold til bl.a. ophold, opgave, 
fordeling af ECTS-point, mellemseminarer og bedømmelse. Aftagerpanelet udtrykte bekymring for 
ideen om at trække de studerende tilbage til skolen til mellemseminarer i løbet af praktikperioden. 
Sammensætningen af praktikforløbet vil dog i første omgang prøves som pilotprojekt og vil 
efterfølgende blive evalueret. På praksissemestret trækkes praksis ind på skolen og giver dermed de 
studerende mulighed for at møde faget her. Aftagerpanelets rolle i forhold til praktik og praksissemester 
vil særligt være at rådgive omkring arbejdsmarkedet og kvalificering heraf.  

I 2017 har i alt 65 studerende været i praktik. Disse fordeler sig på 5. og 6. semester bachelor samt på 2. 
semester kandidat. Heraf har 52 studerende været i praktik på tegnestuer, 4 i det offentlige, 1 i anden 
byggebranche, mens 8 har været i praktik andre steder. Aftagerpanelet følger praktikforløbet nøje og 
følger op på det igen i 2018. 

 Aftagerpanelet anbefaler, at aftagerpanelets rolle skrives ind i praktikudvalgets kommissorium, og 
at der fortsat er øget fokus på diversiteten i praktikpladser, herunder offentlige, private og 
byggebranchen. Aftagerpanelet vil anvende input fra aftagerundersøgelse, ift. hvad der har hjulpet 
de nye årgange i arbejde, i udviklingen af en bred praktikportefølje.   

På mødet den 7/11 mødte aftagerpanelet Phil Ayres og Flemming Tvede Hansen, der repræsenterede 
arbejdsgruppen for KADK:LAB. 

Aftagerpanelet blev præsenteret for arbejdet med KADK:LAB – et af de udviklingsprojekter, der er 
nedsat efter Handlingsplanen. Visionen for KADK:LAB er bl.a. at skabe et kritisk og kreativt centrum 
for ledende ekspertise, at skabe værksteds- og laboratoriefaciliteter, der støtter og fremmer forskning og 
uddannelse på højeste niveau og at udvikle og styrke strategiske partnerskaber med akademisk, 
industriel og faglig praksis både nationalt og internationalt. KADK:LAB skal ligeledes fostre nye 
praksisformer, der fremmer designkultur og afspejler nye samfundstendenser og praksis inden for 
håndværk og produktion. 

 Aftagerpanelet anbefaler fokus på særligt AR og VR, og at styrke netværk med bl.a. Bloxhub, 
fablabs og DTU gennem strategiske samarbejder. Derudover opfordrede aftagerpanelet KADK til at 
undersøge mulighederne for at skaffe fondsmidler til projektet. 

Grundet mødeaflysningen den 8/8 blev aftagerpanelet ikke i indeværende år præsenteret for arbejdet 
omkring tværfaglig undervisning. Dette punkt forventes drøftet i 2018. 
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c) Efteruddannelse – aftagerpanelet foreslår udvikling af et masterprogram på hvert 
institut 
Grundet mødeaflysningen den 8/8 havde aftagerpanelet ikke i indeværende år en drøftelse af 
efteruddannelse og udvikling af masterprogrammerne på institutterne. Dette punkt forventes drøftet i 
2018. 

d) Arbejdet om FN’s verdensmål 
Arbejdet med FN’s mål er blevet drøftet på møder den 7/2 og 15/5. Aftagerpanelet fik på årets første 
møde udleveret Steen Hildebrandts bog ”Bæredygtig Global Udvikling – FN’s 17 verdensmål i et 
bæredygtigt perspektiv”. Bogen er uddelt til samtlige af årets dimittender, mens de internationale 
studerende har fået udleveret Jeffrey D. Sachs bog ”The Age of Sustainable Development”.  

Der har været igangsat en række initiativer på KADK i forhold til arbejdet med verdensmålene, 
indledende med et kick off-arrangement i Festsalen i januar med deltagelse af bl.a. Mogens Lykketoft, 
og fulgt op af et arrangement i Operaen i februar i samarbejde med Sustainable Living. I efteråret blev 
der åbnet en udstilling ”Cirkulær Økonomi i Arkitektur og Design”, der blev fulgt op af en åben 
seminarrække, der trækker på viden og erfaring fra nogle af verdens førende arkitekter og designere på 
området. 

Derudover har der gennem året været afholdt en række møder med repræsentanter for KADK’s faglige 
miljøer i forhold til at integrere FN-temaet i undervisningen. Den 10/10 besøgte 180 undervisere, 
kandidatstuderende og administrativt personale FN-byen, hvor KADK og FN-byen i samarbejde havde 
arrangeret en række sessioner med oplæg fra både FN-repræsentanter og undervisere. Der var valgt 6 
temaer, der havde fokus på følgende: Miljøet (herunder cirkulær økonomi), woman/ligestilling, WHO, 
bæredygtigt byggeri, flygtninge/katastrofe og udvikling.  

 Aftagerpanelet bifalder, at de studerende fortsat forholder sig til FN-målene, og at der ikke bør 
være en kattelem i forhold til integration af disse i projekter. Arrangementet i FN-byen er et 
godt eksempel på, at både studerende og undervisere skal forholde sig til verdensmålene, så 
engagementet fastholdes.   

e) Afgangsudstillinger 
På mødet den 7/2 blev aftagerpanelet præsenteret for skolens afgangsudstilling. Fokus har fra skolens 
side været at styrke de studerendes metodiske færdigheder, ligesom de studerende skal blive bedre til at 
formidle deres projekter, og det de kan. Aftagerpanelet fandt, at vinterafgangsprojekterne generelt 
manglede kant og diversitet i deres udtryksform, at mange af projekterne ikke havde tilstrækkelig fokus 
på den rumlige bearbejdning, og at de studerende gik for hurtigt ind i en arkitektonisk løsning. Der blev 
efterlyst eksperimenteren med andre materialer, som eks. genbrugsmaterialer. Da mødet i august blev 
aflyst, nåede aftagerpanelet desværre ikke at drøfte sommerens afgangsudstilling, der havde øget fokus 
på særligt formidlingen af projekterne samt arbejdet med FN-målene. 

 Aftagerpanelet anbefaler, at underviserne går mere ind i opgavevalget med de studerende, og 
at projekterne skal have samfundsrelevans. Aftagerpanelet anbefaler et stærkt ledelsesmæssigt 
fokus på FN-arbejdet. Til hver afgangsudstilling skal der peges på, hvilke mål de enkelte 
projekter peger på. 
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Beskæftigelse 
Aftagerpanelet følger beskæftigelsessituationen nøje og havde punktet på dagsordenen på mødet den 
7/11, hvor rektor præsenterede hhv. Epinion- og RKU-undersøgelsen med udgangspunkt i ledigheden i 
2016.  

Dimittendledigheden er de seneste år faldet hurtigt, hvilket dels skyldes, at KADK har større fokus på at 
få dimittender hurtigere i arbejde, at markedet boomer, og at reglerne for understøttelse er ændrede. 
Erfaringen viser, at det er netværk, der virker i forhold til at komme i job. Dimittenderne er generelt 
hurtige til at gå ud og søge jobs.  

 

Aftagerpanelets anbefalede fokusområder for 2018: 

a) Fokus på udvikling af kandidatprogrammer i samarbejde med institutterne, samt efteruddannelse, 
fx gennem udvikling af et masterprogram på hvert institut  

b) Arbejdsmarkedets blik på de digitale kompetencer og forståelser 

c) Arkitektens Rolle: Kandidaternes kompetencebredde i arbejdsmarkedet. Praktikfokus samt 
rådgivning om udviklingsprojekter, særligt projekt 17: Erhvervskompetencer i design og 
arkitektuddannelserne og projekt 18: Omsætning af faglighed til beskæftigelse. Uddybning af 
betydning af FN’s bæredygtighedsmål  

d) Drøftelse - Hvad sker der, når/hvis vi mangler arkitekter og designere 

 

 

 

 

Tina Saaby 
Formand for Kunstakademiets Arkitektskoles aftagerpanel 

 


