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Jeg håber, mentorprogrammet  
kan inspirere og udfordre mig 
 
Interview:  
Hvad sker der, når livet som studerende skiftes ud med overvejelser om karriere, 
jobsøgning og dagpenge? Arkitektforeningen har talt med den nyuddannede arkitekt 
MAA Anne-Mette Hjøllund Madsen, der blandt andet har valgt at gå med i 
mentorprogrammet 1:5 for at få yderligere afklaring og inspiration. 
 
Den 30. maj blev Anne-Mette Hjøllund Madsen færdig som arkitekt. Hun har brugt de 
seneste par måneder på at undersøge og indkredse det arbejdsfelt, hun gerne vil 
arbejde med i fremtiden. I forbindelse med den proces har hun tilmeldt sig 
Arkitektforeningens mentorordning for nyuddannede, og hun fortæller her om sine 
forventninger til ordningen: 
 
”Jeg vil gerne arbejde med den analytiske og strategiske del af faget, gerne igennem 
tværfaglige netværk”, fortæller den nyslåede arkitekt, der drømmer om et arbejde med 
mange involverede faggrupper.  
 
Siden Anne-Mette blev færdig, har hun igennem forskellige workshops i sin a-kasse, 
møder med tidligere undervisere og en hel del research på nettet opdaget, at en helt ny 
side af faget har åbnet sig.  
 
”Min uddannelse breder sig allerede nu ud og åbner op for arbejdsområder, jeg ikke 
havde overvejet i løbet af studiet. Som nyuddannet er det helt oplagt at vende nogle af 
disse arbejdsmuligheder og drømme for fremtiden med en, der måske har været 
igennem en lignende proces.” 
 
Hvorfor har du meldt dig til mentorordningen? 
”Jeg vil gerne fortsætte denne undersøgende tilgang til min faglighed og håber på at 
møde et menneske, som har 'levet' og arbejdet på kanten af den gængse arkitektrolle. 
Jeg forventer at møde et menneske, som deler min faglighed, ikke nødvendigvis mit 
interessefelt, men et menneske, som kan inspirere og motivere mig i min vej ind i faget.” 
 
Hvad er dine fremtidsplaner?  
”Jeg vil gerne arbejde tværfagligt, have kontakt med forskellige mennesker og være 
med til at sætte projekter i gang i fællesskab. Det kunne være som en del af en af 
kommunens styregrupper for kvarterløft eller muligvis indenfor fondsverdenen med 
innovation og forskning som primære fokusområder. Jeg er stadig ved at opdage nye 
veje at gå som nyuddannet arkitekt og ser frem til et mentorforløb, hvor mentor, såvel 
som de andre mentees, kan inspirere og udfordre mig i min tilgang til faget.” 
 
Er du nyuddannet og har lyst til at blive en del af Arkitektforeningens mentorprogram 
1:5, kan du kontakte Dorte Maria Vestergaard på dmv@arkitektforeningen.dk 
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