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Vi kunne ikke 
længere 
acceptere, at 26 
pct. af vores 
dimittender var 
arbejdsløse efter 
halvandet år. Det 
ligger langt over 
gennemsnittet for 
andre 

torben Nielsen, rektor, 
arkitektskolen aarhus

88
pct. af de nyuddannede ar-
kitekter i aarhus er efter syv 
måneder kommer i arbejde

Nyuddannet arkitekt Thomas Stabell 
fik et helt nyt kendskab sine jobmulig-
hederne efter et coachingforløb hos et 
rekrutteringsfirma.  
Foto: Peter-Emil Witt 

Af Susanne Tholstrup

Et venligt ment los bagi er den 
direkte årsag til, at nyuddannet 
arkitekt Thomas Stabell og hans 

studiekammerater ikke som vanen tro 
er arbejdsløse efter dimittendfesten i 

juni.
“Jeg fik allerede fast job 

hos Moveforce på Frede-
riksberg fire måneder efter 
endt uddannelse. Jobbet 
er lidt uden for mit fag-

område, men jeg bruger mine kompe-
tencer og får fyldt flere på,” fortæller 
Thomas Stabell.

Moveforce er et rådgivningsfirma, 
der hjælper virksomheder med logistik 
og planlægning ved flytning af domicil.

Skyklapperne blev revet af
“Det er et job, som jeg slet ikke havde 
tænkt på som studerende. Da var jeg 
som alle andre fanget af tankegangen 
om, at jobbet som arkitekt kun fandtes 
på en tegnestue,” indrømmer han.

Men skyklapperne blev brutalt revet 
af ham og hans medstuderende, da Ar-
kitektskolen Aarhus allierede sig med 
rekrutteringsfirmaet AS3 for at gøre op 
med den voldsomme dimittendledig-
hed, der truer skolens eksistens.

Allerede mens de omkring 80 stu-
derende skrev den afsluttende eksa-
mensopgave, blev de koblet sammen 

med AS3 og fik tilbudt otte timers 
coaching og personlige samtaler, der 
guidede dem i retning af arbejdsmar-
kedet, som viser sig at være langt mere 
alsidigt, end den gængse opfattelse har 
været på uddannelsen.

Rektor for Arkitektskolen Aarhus 
Torben Nielsen fortæller:

“Vi kunne ikke længere acceptere, 
at 26 pct. af vores dimittender var ar-
bejdsløse efter halvandet år. Det ligger 
langt over gennemsnittet for andre 
kandidatuddannelser, og det betyder 
med den nye dimensioneringsreform 
for de videregående uddannelser, at vi 
må tage 20 pct. færre studerende ind, 
så vi i 2023 er 150 færre studerende end 
i dag. Vi måtte gøre noget for ikke at 
blive dimensioneret endnu engang.”

Kulturrevolutionen i gang
Samarbejdet med rekrutterings- og 
replacementfirmaet har fundamentalt 
ændret opfattelsen af arkitekternes 
jobmarked på skolen og blandt de stu-
derende, oplyser rektoren. Han henvi-
ser til en intern undersøgelse, hvor en 
studerende svarer, at han havde taget 
det som en selvfølge, at han først skulle 
begynde at søge job et halvt år efter di-
missionen, hvor A-kassen stiller krav 
om aktiv jobsøgning. Nu kunne han 
pludselig se, at han burde starte langt 
tidligere.

“Vi vil lave om på kulturen og det 
mindset, der er blandt de studerende og 
på hele institutionen. Underviserne og 
forskerne skal være med til at støtte, at 
selv om man er på en teoretisk uddan-
nelse, skal den pege mod beskæftigelse, 
og at det er vigtigt at komme hurtigt i 
arbejde,” siger Torben Nielsen.

Indsatsen virker
Skolens dimittendledighed er nu gået 
fra 26 pct. til 12 pct. Det er stadigvæk 
for højt, mener rektor, men han fæster 
lid til det nye samarbejde med AS3.

Blandt sommerens 84 dimittender 
tog 79 imod tilbuddet om at konsul-
tere AS3. Efter syv måneder var 69 
af dem i job svarende til 88 pct. af de 
tilmeldte. Indsatsen over for de reste-
rende ti dimittender fortsætter frem til 
sommeren.

Men her slutter kulturrevolutionen 
på arkitektskolen ikke.

“De studerende har i forvejen et fem 
måneders praktikforløb i løbet af kan-
didatuddannelsen. Men da mange har 
en meget endimensionel opfattelse af, 
hvad et job som arkitekt er, har vi taget 

Et betalt los i bagen 
sender nyuddannede 
arkitekter i arbejde
En nødvendig kulturrevolution på Arkitektskolen Aarhus åbner porten fra 
skolebænk til erhvervsliv og sikrer dimittenderne job. Skolen har kniven for 
struben, da den har uacceptabel høj ledighed blandt dimittenderne   

kontakt til branchens arbejdsgivere for 
at få vores studerende i yderligere tre 
ugers obligatorisk praktik i bachelor-
perioden,” oplyser Torben Nielsen.

AS3 er tillige hyret til at hjælpe de 
studerende med at finde mere studie
relevante fritidsjob, end supermarke-
derne typisk tilbyder studerende.

“Et studierelevant bijob vil give dem 
større chance for at få en bevidsthed 
om, hvad det er for et arbejdsliv, de 
gerne vil have. Det vil gøre dem mere 
attraktive over for arbejdsgiverne og 
skal gerne resultere i, at de kan finde 
endnu bedre praktikpladser.”

Hul i muren til omverdenen 
Arkitektskolens spæde samarbejde 
med erhvervslivet har allerede ned-
brudt mure og fordomme.

“Vi har fået større kendskab til, hvad 
der rører sig derude, hvad arbejdsgiver-
nes behov er. Og vi er blevet opmærk-
somme på, at vores studerende faktisk 
har bredere kvalifikationer, end de 
fleste tror. De kan andet end at tegne 
huse. De er gode til at koordinere en 
masse menneskers indsats for at skabe 
et fysisk resultat,” siger Torben Nielsen.

Hvorfor skal Arkitektskolen købe hjælp 
til at sparke gang i de unges jobsøgning?

“Det er klart en anderledes brug af 
penge, end vi er vant til. Men der er 
ikke tradition for på universitetsniveau 
at tænke på karriereaspektet. Men det 
er vi nu med dimensioneringsrefor-
men blevet presset til. Det giver os en 
bedre dialog med virksomhederne, og 
gennem de studerende kan vi fremover 
få større viden om, hvad der rører sig. 
Men forhåbentlig er det på længere sigt 
ikke nødvendigt at købe hjælp. Så har vi 
fået skabt en anden kultur og et andet 
mindset på skolen, der gør, at de unge 
hurtigt sikrer sig et job under og efter 
studiet.”

Værner om det kunstneriske
“Men vi går ikke på kompromis med 
det kunstneriske indhold i uddannelse. 
Målet er ikke at lave den om. Vi er med 
til at skubbe på dansk kulturarv og for-
me mennesker gennem det, vi bygger. 
Det vil vi værne om,” fastslår rektoren.

stho@borsen.dk

regeringens dimen
sioneringsreform fra 
2015 betyder, at arkitektskolen 
aarhus med en dimittendledig-
hed på 26 pct. efter halvandet år 
skal reducere optaget af stu-
derende med 20 pct.

for aT undgå yderligere 
 dimensionering har skolen hyret 
rekrutterings- og replacement-
firmaet AS3 til at hjælpe de ny-
uddannede hurtigt i job.

ud af 79 dimittender er 69 efter 
syv måneder i job. Indsatsen 
fortsætter for de resterende, og 
nye tiltag er på vej i studietiden.

FAKTA 
om Arkitektskolens 
indsats 
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Af Susanne Tholstrup

Rekrutterings- og repla-
cementfirmaet AS3 har 
travlt med at samle er-

faringerne med at komme den 
store arbejdsløshed blandt ny-
uddannede arkitekter til livs. 

Men der tegner sig en suc-
ceshistorie, som firmaet er pa-
rat til at sælge til mange andre 
uddannelsesinstitutioner, som 
har høj ledighed blandt dimit-
tenderne, og som er truet af 
regeringens dimensionerings-
reform, der kræver optaget af 
nye studerende sat i forhold til 
arbejdsløsheden i faget.

Unge ladt i stikken 
“De nyuddannede unge er overladt til sig selv og et stillingsmar-
ked, som de har beskedent kendskab til. De har store spørgsmål til, 
hvordan og hvem de skal kontakte. Det kan vi hjælpe dem med,” 
siger adm. direktør og medstifter af AS3 Allan Gross-Nielsen.

Gennem personlige samtaler og coachingforløb hjælper AS3 
de unge til at få et klart billede af sig selv, hvilke kompetencer 

de har, og hvad er det for et job, de egentligt går efter.
“De fleste unge har svært ved at se ud over det, de har beskæf-

tiget sig med på studiet. De lader sig låse af deres speciale. Vi 
arbejder meget med at få dem til at se deres generiske kompeten-
cer, og hvad de generelt kan, uanset hvilken stilling de kommer 
ud i. Derved får de unge øjnene op for et langt bredere jobmar-
ked, end de har haft i tankerne,” siger Allan GrossNielsen.

Arbejdet for Arkitektskolen Aarhus har givet AS3 indsigt i, at 
det er vigtigt at knytte uddannelse og job sammen på et meget 
tidligt tidspunkt i studietiden. Derfor er næste skridt at hjælpe 
de studerende med at få et studierelevant bijob og hurtigt at 
komme ud i virksomhedspraktik.

Relevant job i studietiden
“Der er ikke noget galt i at sidde ved kassen i Føtex, men alt 
andet lige ved vi, at et relevant studiejob øger muligheden for at 
få job efter studiet. Samtidig beriger det studiet,” forklarer han.

Han er overbevist om, at med dimensioneringsreformen og 
et uddannelsessystem, der ikke er målrettet de efterfølgende 
jobmuligheder, vil en række andre uddannelser med stor dimit-
tendledighed få behov for at søge hjælp til at få de studerende 
hurtigt i job, selvom jobbet ligger i udkanten af deres fagområder.

“Det handler om at se bredere på kompetencerne for at de-
finere et bredere jobmarked for de enkelte uddannelser,” siger 
Allan Gross-Nielsen.

Hvis de enkelte uddannelsesinstitutioner ikke prompte får 
nedsat deres dimittendledighed, skal de skære i optaget af nye 
studerende.

stho@borsen.dk    

Mange andre 
uddannelser 
kan have gavn 
af jobstøtte

Adm. direktør og medstifter af 
AS3 Allan Gross-Nielsen har 
store forventninger til et nyt 
vækstmarked. PR-foto

Der er ikke noget galt i at sidde ved 
kassen i Føtex, men alt andet lige  
ved vi, at et relevant studiejob øger 
muligheden for at få job efter studiet. 
Samtidig beriger det studiet

allan Groes Nielsen,  
adm. direktør, AS3


