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Sagsfremstilling:      
Som annonceret på bestyrelsesmødet d. 6. juni2012 har der på KADK i dette efterår været 
arbejdet med en ny faglig struktur. Dette arbejde har ført til nedenstående principper: 

 

Diagrammet beskriver en struktur, der består af klart opdelte enheder med tværgående samarbejde. Det 

bygger på princippet om at fordre forskel og skabe sammenhæng. 

 Skolerne bevares som tre faglige enheder under KADK som beskrevet i den 
nuværende styrelseslov. Dette sker for at bevare den tætte kontakt til 
branchespecifikke netværk og til netværket af (internationale) uddannelses- og 
forskningsinstitutioner. Skolerne repræsenterer desuden tre forskellige kulturer, som 
kan befrugte hinanden, hvis samarbejde på tværs faciliteres og understøttes 
strukturelt.  

 Ud fra samme princip om at fordre forskel og skabe sammenhæng, er valgt en 
struktur som organiserer alle uddannelses- og forskningsprogrammer i enheder med 
tydelige temaer. Dette sikrer profilering og pluralitet. Der oprettes, som et 
pilotprojekt, en fælles enhed for arkitektskolen (KA) og designskolen (KD). Dette 
sker inden for området møbel og interiør. På KA går man bort fra opdelingen i 
afdelinger (undervisning), institutter (forskning og tværgående undervisning) og 
kandidattilbud. På KD går man bort fra den modulopbyggede struktur og på 
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konservatorskolen (KK) medfører den nye model med tiden (når økonomien tillader 
det) en større grad af specialisering på kandidatniveau. 

 Sammenhæng sikres ved at alle enheder har samme opdeling og progression i typer 
af aktiviteter; bachelorprogrammer, kandidatprogrammer, masterprogrammer, 
ph.d.-programmer, tværgående undervisningstilbud og forskning/kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed. Denne opdeling er i dag mindre tydelig på KA og KD. 

 Strukturen skal implementeres indenfor KADK's budget, herunder 
udviklingsudgifter. 

 Implementering sker fra studiestart 2014. 

 

Indstilling: 
Det indstilles til bestyrelsen at godkende principper for en ny faglig struktur. 

Bilag: 
Bilag C: Baggrund, proces og kritik vedr. principper for faglig struktur. 
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 Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet LDL 

 Baggrund og proces for ny faglig struktur for KADK 

 Vedr. dagsordenens punkt 5 - bilag C 

 

Baggrund og værdier  
Strategibog 2012, udsendt til bestyrelsen medio september, beskriver baggrund og værdier 
for den nye faglige struktur. Det handler naturligvis om at give undervisning og forskning et 
fagligt løft, og derudover er der nogle aktuelle udfordringer: Der er et efterslæb på 
organisatorisk udvikling i de faglige miljøer, fordi meget har været sat i stå under 
fusionsprocessen. Regeringens politiske fokus på uddannelserne, krav om øget mobilitet, 
hutigere gennemførselstid og mere fokus på beskæftigelse (jf. udviklingskontrakten), kræver 
en mere kompatibel faglig struktur. Endelig er der brug for, at også den faglige organisation 
understøtter tværfagligt samarbejde mellem de fusionerede skoler. 

Forud for strukturdrøftelserne havde rektor formuleret en række krav, som bl.a. handlede om 
at der skulle sikres tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning, at studerende skulle 
kunne sammensætte deres studium på overskuelig vis, at skolernes specialer skulle kunne 
forstås af omverdenen og at medarbejdernes kompetencer skulle bringes til størst mulig 
udfoldelse. 

Proces forud     
I perioden fra august til december har en omfattende dialogproces fundet sted. 
Indledningsvist har selve planen for processen været drøftet i KADK's råd og udvalg.  
Herefter udarbejdede tre udvalg med medarbejdere og studerende fra hhv. KA, KD og KK en 
analyse af – og et oplæg til de organisatoriske rammer for den faglige struktur. Disse oplæg 
blev drøftet på tværs af de tre udvalg. I samme periode udarbejdede lederne af skolernes 
enheder deres bud på, hvilke overordnede emner, der skal undervises i på KADK. I strategisk 
ledelsesteam blev rammer og indhold sat sammen og d. 9.11 blev et samlet oplæg til en ny 
faglig struktur præsenteret ved et arrangement for alle medarbejdere og udvalgte studerende 
(Oplæg sendt til bestyrelsen 11. november 2012). I november måned har der været en 
høringsproces i alle KADK's enheder, samt i div. råd og udvalg. Der har været afholdt 5 
dialogmøder for hele KADK, et møde særlig for alle studerende, og strategisk ledelsesteam 
har derudover fået uopfordrede høringssvar fra enkelte medarbejdere og grupper af 
studerende. 

Proces fremadrettet  
Uddannelsesstruktur: Strategisk ledelsesteam (SL) fastsætter i januar antallet af enheder på 
KADK, navngiver dem og beskriver i runde tal, hvor mange medarbejdere og studerende de 
forventes at indeholde. Med afsæt i et ambitiøst enheds-program, udarbejdet af SL, 
udarbejder kommende enhedsledere og programansvarlige visioner og missioner for hver 
enhed.   

VIP-struktur og studerende: Enheds-lederstillinger opslås i foråret 2013 til et forberedelses-
projekt, der løber frem til implementering i 2014. Programansvarlige medvirker også i dette. 
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I løbet af vinter og forår 2014, når visioner for de nye enheder er kommunikeret, findes frem 
til den nye placering af de øvrige VIP-medarbejdere og af studerende. 

TAP-struktur: TAP-strukturen justeres i forbindelse med implementeringen af en ny VIP-
struktur.  

Lokale-struktur: En ny lokale-struktur understøtter uddannelsesstrukturen. Denne 
udarbejdes i foråret 2014. 

Høringssvar  
Diskussionerne i kølvandet på det oplæg, som blev præsenteret på KADK d. 9. november, 
samler sig tematisk omkring principperne beskrevet i indstillingen til bestyrelsen. Der synes 
at være bred enighed i fastholdelsen af de tre skoler, derimod har de øvrige principper givet 
udslag i modsatrettede argumenter, som kan sammenfattes i en række dilemmaer: 

 
Dilemma 1: Valg af grundmodel: Der er principielt tre grundmodeller. I oplægget fra 9. 
november er de betegnet den horisontale model, den vertikale model og modul-modellen.  
Modul-modellen, som er den eneste model, der ikke indgår i den valgte struktur, har 
tilsyneladende heller ikke mange tilhængere. Modellen bygger på meget små enheder 
(kurser), som den studerende selv eller ledelsen sammensætter. Det er en meget dynamisk 
model, der kan give meget individuelle studieforløb og innovative forskningssamarbejder. 
Modellen er dog meget ressourcetung, såvel ledelsesmæssigt som administrativt, og den 
stiller store krav til de studerendes selvledelse, ligesom den gør det svært at etablere 
sammenhængende studiemiljøer. Den gør det desuden mere vanskeligt for brancherne at 
gennemskue, hvem man skal henvende sig til omkring bestemte emner. 
 
De to øvrige modeller har derimod fortalere, både som kombinationsmodeller og i sine mere 
rene former. 
 
Den horisontale model strukturerer i sin rene form udelukkende skolerne gennem en 
opdeling i bachelor-, kandidat-, forskeruddannelse mv. Emnerne er dynamiske. Fortalerne 
for denne model fremhæver, at den giver mulighed for mange forskellige og evt. skiftende 
samarbejder. Det er desuden en model der understøtter ressourceoptimering på tværs af 
undervisningsprogrammer på samme niveau (bachelor, osv.). Kritikerne fremhæver dog bl.a. 
at modellen kan være svær for omverdenen at relatere sig til, at den kan føre til nedlæggelse 
af traditionelle fagområder og at den ikke fordrer opbygning af de kulturer, der er så vigtig 
for den håndværksbaserede, kunstneriske indlæring. 
 
Den vertikale model strukturerer i sin rene form skolerne ved at lave en klar emnemæssig 
opdeling som styrer alle uddannelses- og forskningsprogrammer. Fortalerne fremhæver bl.a. 
at den giver stor frihed til at organisere studierne inden for rammerne f.eks. i forhold til 
progression i specialisering osv. Modellen sikrer også mulighed for dyb og grundfæstet 
forskning. Endelig er det en model, der er let for brancherne at overskue (hvis indholdet er 
klart defineret). Kritikerne fremfører, at modellen, især hvis enhederne er for store, kan føre 
til suboptimering i enhederne og til formålsløs fastholdelse af etablerede fagområder. Det 
kan være besværligt at samarbejde med andre uddannelsesprogrammer, fordi alle 
programmer er forskelligt opbygget. Endelig udfordres tryghedssøgende studerende ikke til 
at træffe aktive valg. 

Som sagt, er der valgt en kombinationsmodel med en klar emnemæssig opdeling og en klar 
opdeling mellem bachelor- og kandidatprogrammer. På den måde tilgodeses behovet for 
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samarbejde med brancherne og muligheden for samarbejde på tværs af 
uddannelsesprogrammer på samme niveau. 

Dilemma 2: Forskning, kunstnerisk udvikling og undervisning i samme projekt eller 
opdeling efter funktion? KADK har medarbejdere med forskellige funktioner (forstået som 
indfaldsvinkler til undervisningen; praksis, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
(KUV)). Studerende har behov for undervisning, hvor disse funktioner hver især er skarpe og 
supplerer hinanden. Der er helt principielt to modsatrettede måder at organisere dette på: 
Man kan samle disse funktioner i én enhed (en projektstruktur) eller man kan adskille dem 
(en funktionsstruktur). Fortalerne for det første, fremhæver fordelen ved dialog på daglig 
basis og nem adgang til at få studerende med i forskningsprojekter. Synergi i den samlede 
vidensproduktion ligger i den organisatoriske struktur frem for at foregå hos den enkelte 
studerende. Endelig matcher projektstrukturen skolernes særkende med integration af 
funktioner. Fortalerne for det modsatte, funktionsstrukturen, fremhæver bl.a. at hver enkelt 
funktion styrkes, når de får deres egen enhed, at forskerne f.eks. får dybde i deres felt, når de 
har deres eget faglige samtalerum. De fremhæver også, at skolernes temaer drives af 
medarbejderinteresser, og at man derfor ikke skal tvinge medarbejdere ind i en tematik. 

Der er valgt en løsning, hvor praksis, forskning og KUV er samlet i enheder. Vi mener, det er 
afgørende at kunne melde ud knivskarpt, hvilke temaer, der arbejdes med, så vi derved 
fordrer samarbejde med omverdenen. Projektstrukturen giver mere kritisk masse på de 
enkelte genstandsfelter, den sikrer at forskning og KUV kontinuerligt bliver relateret til dens 
kontekst (praksis) og endelig tager den ansvaret for sammenhæng i undervisningen væk fra 
de studerendes skuldre. Denne model skal dog suppleres med en forskerskole for at give rum 
for nødvendigt forsker-fokus, ligesom den skal suppleres med en udredning af, hvilke 
initiativer der i øvrigt skal til for at fremme mobilitet på tværs af enheder. 

Dilemma 3: Sammenhæng mellem bachelor (BA) og kandidatuddannelse (KA) eller 
adskillelse af BA og KA? Selv med en Bologna-konvention er der i dag forskellige praksisser 
på KADK; på arkitektskolens afdelinger er der f.eks. ikke nødvendigvis et knivskarpt skel 
mellem BA og KA.  

Fortalerne for tæt sammenhæng mellem BA og KA (dette er bl.a. studerende fra 
arkitektskolen) fremhæver bl.a. at dette vil adskille skolen fra mange universitetsuddannelser 
og dermed understrege KADK's særpræg. Det fremhæves desuden at det giver tid til 
(kunstnerisk) modning over 5 år. Modellen imødekommer en tradition med mesterlære over 
5 år, den kan indeholde en “skjult” 2+3-model og der skabes naturlig basis for daglig dialog 
mellem yngre og ældre studerende. Denne model foretrækkes af studerende fra 
arkitektskolen. 

Fortalerne for en adskillelse af BA og KA fremhæver fordelen i, at strukturen er kompatibel 
med universitetsuddannelser i ind- og udland. Det skaber forudsætning for større mobilitet. 
Et skift kan desuden frisætte den studerende til at folde sig ud i nye faglige/sociale 
sammenhænge. Modellen skaber bedre basis for dialog på tværs af alle KADK's programmer 
(f.eks. mellem bachelorprogrammer) og gør tværfagligt samarbejde med andre institutioner 
nemmere (f.eks. et fælles kandidatprogram med CBS eller udenlandske institutioner). 

Der er valgt en løsning, som bygger på en adskillelse af BA og KA. Fordelen ved at ligne 
universiteterne anses for større end ulemperne. Strukturen understøtter større specialisering 
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på KA-niveau (På konservatorskolen vil dette afhænge af den nødvendige finansiering). På 
arkitektskolen er der tale om en toning af helhedsuddannelsen og ikke et brud med denne. 
Det er en realitet, at arbejdsmarkedet (i stigende grad) er opdelt i specialer. Der er i den 
forbindelse en pædagogisk pointe i, at man lærer at fordybe sig i et speciale allerede under 
studiet.  

Andre konklusioner fra høringen: Principperne for en ny faglig struktur er ikke i sig selv 
tilstrækkelige til at sikre et kvalitetsløft på KADK. En række andre forudsætninger skal være 
til stede. Vigtigst af alt skal ledelse professionaliseres og gøres til en legitim karrierevej. I den 
forbindelse er det altafgørende at den usædvanlig dedikerede indsats, der i dag lægges for 
dagen af studerende og medarbejdere, målrettes, tilskønnes og belønnes. Ligesom det kræver 
en særlig indsats fra KADK's ledere og øvrige VIP’er at sørge for, at studerende oplever et tæt 
samspil mellem forskningsbaseret, KUV-baseret og praksisbaseret undervisning.  
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