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”Det er ofte i modvind,
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Mette Stavad
Mette er partner, arkitekt, byggeøkonom og administrerende direktør for Pluskontoret
Arkitekter i Aarhus og har været medlem af OK-Fondens bestyrelse siden maj 2017.
– Man skal gøre sig umage, uanset hvor man er. Jeg har
og ud”, indefra det oplevede rum – ikke ”udefra og ind”
respekt for folk, der vil og gør noget. Det er også derfor, jeg hvor opsigtsvækkende ydre formgivning bliver styrende på
synes, OK-Fonden er interessant. Jeg blev meget beæret
bekostning af de indre rum.
og glad, da jeg fik opfordringen til
Det er vigtig for mig at kunne
at træde ind i bestyrelsen. Jeg har ”Der er enormt meget kærlighed
forme tingene selv i samarbejde
altid syntes, at det har været rart
og åbenhed i OK-Fonden”
med mine kollegaer. Jeg kunne
at komme i OK-Fonden. Der er
sikkert godt gå ud et sted og få en
enormt meget kærlighed og åbenhed. Jeg føler, det er nemt højere løn og et mindre ansvar. Men her er kort fra idé til
at være en del af, fastslår Mette.
beslutning. Vi skal ikke spørge nogen om lov. Det giver mig
virkelig stor tilfredsstillelse.

Vær ikke bange for at tage chancer
– Jeg har taget de muligheder, der har været i mit liv, og så
har jeg bagefter gjort dem til ”bevidste valg”. Jeg er vokset
op i en skolelærer-pædagog-familie, og det lå ikke lige i
kortene, at jeg skulle være selvstændig og starte tegnestue op. Men det føltes rigtigt. Jeg vidste bare, at jeg ville
arbejde projektorienteret, sammen med nogen, og at jeg
ville bidrage. Gennem årene har jeg lært om mig selv, at jeg
faktisk godt kan lide at tage chancer, at man ikke skal være
så bange for det.

– Det er rigtig fedt, når ting lykkes. Men når tingene ikke
lykkes, så kan vi også godt finde ud af det – ud fra en
erkendelse af, at det ofte er i modstand, de nye ting sker.
Så længe det hele går godt, har man tilbøjelighed til at gøre
mere af det samme, og man innoverer ikke så meget, som
når der er krise.

OK-Fonden i fremtiden
– Danmark har brug for nytænkning omkring ”livets sidste
station”. Byen for Livet i Odense er virkelig spændende,
Mærker andre mennesker
fordi det projekt også rækker ud over de grupper, OK-Fon– Jeg har en særdeles veludviklet intuition. Jeg er ikke en
den har beskæftiget sig med hidtil. Livet skal leves – hele
frembrusende person, men har en kerne af rolighed. Tæn- livet, siger vi. Hvis man tænker sig livet beskrevet som en
ker før jeg taler. Jeg tror, medarbejderne
cirkel med ringe udenom, og at midten er
på Pluskontoret er meget trygge ved at
”Arkitektur er for alle”
den sidste tid, hvor man er lige ved at dø
komme til mig. De kan godt lide, at man
– hvor langt skal OK-Fonden så brede sig
får mit nærvær, mit engagement og en ordentlig behand- udad i cirklerne, funderer Mette.
ling, siger Mette og tilføjer med et smil: – Og måske også
– Alle OK-Fondens enheder har spændende udviklingsoplidt for ofte et svar på, hvad man kan gøre.
gaver! OK-Fonden skal være et kvalitativt andet tilbud end
det, kommunerne kan. Hvis det bare bliver det samme, så
Vi skal ha’ det sjovt!
kan det være ligegyldigt.
– I opgaveløsninger er jeg meget drevet af fællesskabet.
De diskussioner glæder jeg mig over at være en del af, siger
Min motivation er helt enkelt, at vi skal ha’ det sjovt, og
Mette og tilføjer:
vi skal skabe ting sammen – selvfølgelig på et højt fagligt
– Det kræver samarbejde og videndeling! Der kan let opstå
niveau. På vores tegnestue insividen-tab mellem de forskellige
sterer vi på, at arkitektur er for
” Danmark har brug for nytænkning” dele i en organisation, som er spredt
alle – også selvom man måske
geografisk. Jeg anser det for meget
ikke selv kan udtrykke sig i forhold til de fysiske rammer.
vigtigt, at cheferne i OK-Fonden ved, hvad der foregår på
Vi kunne kalde det en humanistisk tilgang til arkitektur,
hovedkontoret og omvendt, så der arbejdes med kommunisom tager udgangspunkt i det særlige ved stedet og de
kation og videndeling begge veje. Cheferne skal jo være en
mennesker, vi skal tegne bygninger til. Vi arbejder ”indefra forlængelse af OK-Fondens værdigrundlag og narrativ.
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Kort fortalt
Ca. tre beskrivende ord på dig selv?
Veludviklet intuition.
Nærværende.
Holdspiller.
Hvad kan få dig op i det røde felt?
Hvis nogen tager fusen på mig! Så kan
jeg blive skuffet og ked af det og sur,
for jeg tror jo på, hvad folk siger til mig.
Livet er for kort til mennesker, man
ikke kan stole på! Jeg er stor fortaler
for oprigtighed og har en grundfilosofi
om, at det er bedst at sige tingene,
som de er. Troværdighed fylder meget
i mine relationer.
Hvordan lader du op?
Med langsom yoga. Med tykke,
skønlitterære bøger, og få faglitterære bøger! Med at strikke efter svære
opskrifter. Jeg kan også godt lide at se
tenniskampe, selvom det ikke er en
sport, hvor der sker så meget.
Jeg opsøger langsommelighed, det
ikke så tilgængelige, det nørdede. Jeg
har taget aktiviteter op fra før jeg fik
børn. Har lige købt en symaskine. Jeg
lader op gennem det langsomme – for
at kunne være hurtig.
Hvad ville du gerne være bedre til?
Alt, hvad jeg beskæftiger mig med!
Jeg har nok lidt et pleaser-gen og
vil gerne have ting til at glide, være
brobygger. Det kan jeg godt blive træt
af engang imellem.
Hvad betyder anerkendelse for dig?
Det betyder da meget. Det er altid dejligt, når der er nogen, der kan lide det,
man gør på det faglige plan eller kan
lide én som person. Det er motiverende. Det er lidt svært for mig at tro på,
når nogen siger, at anerkendelse ikke
betyder noget for dem.
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Hvad har været personlig(e)
succes(ser) for dig?
Min karriere og min familie. Selvom
der selvfølgelig har været knubs
undervejs.
Hvis du skulle arbejde med noget
andet – hvad skulle det så være?
Hvis jeg ikke skulle være på Pluskontoret, så ville jeg skifte spor. Skabe et
konsulentfirma – sammen med nogen!
Jeg er sværm-intelligent, siger Mette,
jeg trives fagligt og personligt bedst i
dialog med andre. ”Gak til myren og
bliv viis”, tilføjer Mette med et grin.
Hvordan forkæler man dig?
Det er ikke så svært. Med god mad,
kultur, lidt luksus, at klø mig på ryggen.
Men jeg kan da godt mærke, at jeg
sætter større og større pris på den der
langsommelighed, tid til refleksion.
Mette lyser op: Jeg har lige forkælet
mig selv, siger hun og smækker det
ene ben op på bordet for at fremvise
sin nyerhvervelse – et par superlækre
sneakers i en charmerende designblanding af glimmer og coolness.

Hvordan var du som barn – hvad
var din rolle i klassen?
I folkeskolen var jeg dygtig og artig og
stille og sød.
Jeg var det nemmeste barn, indtil jeg
blev 12 år – så var jeg sur og på tværs
og præpubertær.
I gymnasiet smed jeg alt mit tøj ud
og købte lilla pludderbukser og blev
meget venstreorienteret. Hængte
plakater op nede i byen for OOA
(anti-atomkraft) og gik på marcher.
Det var dengang, vi troede på, at man
kunne forandre verden, og en revolution det var da bare det mest naturlige. Jeg var også med til at besætte
rektors kontor, fordi vi ville have skiftet
gulvtæpperne ud for at forbedre
indeklimaet.
Jeg har altid haft få, gode venner.
Kvalitet frem for kvantitet.
Som 19-årig flyttede jeg i et kollektiv
i Århus, som jeg havde fundet i en
annonce i Information.
Derefter brugte jeg tre år på at rejse
og arbejde, før jeg kom ind på arkitektskolen.

Din foretrukne ferieform?
Arkitektur, kunst og kultur gennemsyrer alt, hvad min mand og jeg gør.
Vi rejser ikke bare rundt på må og få,
men kan godt lide at have ”projekter”
og se på kunst og arkitektur. Japan er
et favoritrejsemål. Det er helt fantastisk at opleve et moderne samfund,
der på overfladen på mange måder
ligner vores eget, men når man dykker
ned i kulturen, så er det helt forskelligt.
De sidste to år har vi dog også rejst til
en lille ø i det græske øhav og opsøgt
det, at der ikke sker ret meget.
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CV for Mette Stavad
Født 9. maj 1962

Ansættelser
199920051996-1998
19931992
1987

Ekstern censor
Ekstern censor
Timelærer
Medstifter og partner
Arkitekt
Studiepraktik

Arkitektskolen i Aarhus
Aarhus Tekniske Skole
Arkitektskolen i Aarhus
Pluskontoret A/S arkitekter MAA
Form Danmark
Friis & Moltke

Uddannelse
2016
2010
2008-2009
2005
1984-1992
1981

Systemisk coach
Strategisk Ledelse
Ledelse af Kreative Videns Virksomheder
Byggeøkonom MDB
Arkitekt, bygningskunst
Studentereksamen

IFP
Caspari
Arkitektforeningen
Foreningen Danske Byggeøkonomer
Arkitektskolen i Aarhus
Frederikshavn Gymnasium

Kurser
Efteruddannelse Akademisk Arkitektforening, 1992-2010: Professionaliseringskurser, Procesleder, Brugerinddragelse, Legepladsprojektering, Miljørigtig projektering, Funktionsbaserede brandkrav, Tilgængelighed, Nye energiregler, Akustik mm.

Udenfor jobbet
Familien
Mette er gift med Martin, som tager
sig af det meste på hjemmefronten,
er uddannet arkitekt, og som i snart
30 år har været en daglig inspiration for Mette. Sammen har de Julie
fra 1987 og Kristoffer,
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som er fra 1992. Julie er uddannet
billedkunstner og Kristoffer går på
Arkitektskolen i Århus.

Fritiden
Kulturelle aktiviteter, yoga, håndarbejde.

Bor
En villa i Åbyhøj.
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