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   Ad 1. Referat godkendes og underskrives  

Ingen bemærkninger til referatet.   

 

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 

Genetablering af aftagerpaneler blev sat på som nyt punkt 9 (m. bilag). Herefter ingen yderligere 

bemærkninger til dagsordenen. 

 

Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   

Formanden meddelte,  

 at rektor og formand deltog på Akkrediteringsrådets seminar om uddannelseskvalitet d. 22. 

november 2012. 
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 at der er blevet udmeldt organisationsændringer for Styrelsens for Videregående Uddannelser og 

Uddannelsesstøtte. Organisationsændringerne er offentliggjort på styrelsens hjemmeside.  

 at KADK’s udviklingskontrakt 2013-14 med Uddannelsesministeriet er blevet underskrevet d. 17. 

december ved en ceremoni i Uddannelsesministeriet.   

 

Ad 4. Meddelelser fra rektor 

Rektor meddelte, 

 at kvartalsregnskabet for 3. kvartal viser et overskud på 6,8 mio. kr., hvilket skyldes at planlagte 

omkostninger endnu ikke er afholdt. Prognosen for resten af 2012 er et lille overskud på 0,8 mio. 

kr., hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Resultatet vurderes 

tilfredsstillende. 

 at regeringen forventes inden for den nærmeste tid at udsende en vækstplan som opfølgning på 

de anbefalinger som regeringens vækstteams har udarbejdet.  

 at Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udtaget KADK til at deltage i stikprøveevalueringer 

af hhv. ECTS-pointsystemet og karakterskalasystemet. KADK har rettet henvendelse til EVA for 

at appellere til at institutionen bliver friholdt, da KADK er i gang med at ændre 

uddannelsesstrukturen og heraf brugen af ECTS-point. KADK deltager herefter kun i 

evalueringen af 7-trinskarakterskalaen.   

 at Center for Designforskning nedlægges pr. 1. januar 2013, hvilket også fremgik af 

finanslovsforslaget for 2013. Alle medarbejdere ved centeret er opsagt med undtagelse af én, der 

fortsat er tilknyttet tidsskriftet ”Artifact”. Masteruddannelsen fortsætter og kommer til at ligge i 

regi af KADK. Formidlingen af designforskningen bliver fremadrettet en fælles opgave mellem 

KADK, Designskolen Kolding og Arkitektskolen i Aarhus.  

 at beskæftigelsessituationen for specielt nyuddannede kandidater stadig er præget af et 

arbejdsmarked i lavkonjunktur. KADK er opmærksom på problemstillingen, og der er igangsat et 

arbejde i forhold til at involvere ledergrupperne. 

 at Kunstakademiets Konservatorskole har 40 års jubilæum i 2013, og årsdagen vil blive markeret 

med bl.a. festforelæsninger og en række internationale forelæsninger/seminar etc. 

 at Kunstakademiets Konservatorskole har optag i 2013 på bacheloruddannelsen. Skolen har i 

den forbindelse igangsat en hvervekampagne i samarbejde med konsulentvirksomheden 

Kompas, som der er store forhåbninger til. 

 at Kunstakademiets Designskole har været repræsenteret på Hong Kong Business of Design 

Week med bl.a. et bidrag til udstillingen Design Society Denmark, et bidrag udarbejdet i 

samarbejde med Hong Kong Poly University. Titlen var: ”Compact Living Area”. 

 at Kunstakademiets Arkitektskole er i gang med en evaluering af forskningen i perioden 2005-

10. Der e r netop lagt sidste hånd på en selvevalueringsrapport, som bliver oplæg til det eksterne 

evalueringspanel.  

  

Bestyrelsen drøftede kort dimittendernes beskæftigelsessituation, og det blev påpeget at 

bestyrelsen/KADK (udover beskæftigelsen inden for institutionens specialer) bør være opmærksom på de 

lave gennemsnitslønning i erhvervet. 

 

Ad 5. Strategi: Godkendelse af principper for ny faglig struktur 

Rektor orienterede kort om status for strategiprocessen på KADK. Strategisk ledelsesteam har arbejdet 

videre med bl.a. bestyrelsens input fra strategiseminaret på Bornholm, og forventer at fremlægge en 

endelig vision og strategi til godkendelse på bestyrelsens møde d. 21. marts 2013. 
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Rektor orienterede herefter om processen vedrørende en ny faglig struktur, der efter rektors vurdering har 

været meget givende. Der er indkommet mange meget kvalificerede høringssvar som alle er tilgængelige 

på intranettet. Der vil i starten af 2013 blive udsendt en procesplan, som beskriver 

omstruktureringsprocessen frem mod studiestart 2014. 

 

Rektor fremlagde herefter strategisk ledelsesteams indstilling til principper for en ny faglig struktur. 

Indstillingen lagde bl.a. vægt på følgende principper (jf. bilag): 

 Strukturen bygger på princippet om at fordre forskel og skabe sammenhæng og består derfor af 

klart opdelte enheder med tværgående samarbejde. 

 Der skal fortsat være tre skoler med hver deres værdifulde kulturer og traditioner. Dette sker for at 

de tre skoler fortsat har mulighed for at bevare tilknytningen til branchespecifikke nationale og 

internationale netværk.  

 KA vil komme til at bestå af 3-5 enheder, KD vil komme til at bestå af 3-5 enheder, KK vil komme 

til at bestå af 1 enhed (5 linjer), og der vil blive oprettet en fælles enhed som pilotprojekt (KA+KD 

projekt med retning inden for 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 konservatorskolen (KK) medfører den nye model med tiden (når økonomien 

tillader det) en større grad af specialisering på kandidatniveau. 

  

Bestyrelsen drøftede herefter indstillingen, og følgende kommentarer blev bl.a. fremlagt: 

 Der blev udtrykt generelt ros til oplægget, og den forudgående dialogproces på institutionen. 

 Positivt med ensartet organisering ("alignment") af de tre skolers strukturer. 

 Der blev udtrykt behov for at ledelsen melder en vision ud på bestyrelsesmøde d. 21. marts 2013 

med henblik på at de enkelte enheder kan fastsætte og arbejde med deres programlægning ud fra 

et strategisk perspektiv.  

 Visionen skal samtidig kunne bære et indhold igennem. 

 Studenterrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at det var svært at se, at kritikken af det 

oprindelige strukturoplæg fra strategisk ledelsesteam af d. 11. november 2012 var blevet 

indarbejdet tilstrækkeligt. De studerende ser derfor frem til en fortsat dialog med inddragelse af 

medarbejdere og studerende. 

 Studenterrepræsentanterne fremdrog, at de studerende på Konservatorskolen har udtrykt 

bekymring i forhold til en øget specialisering på kandidatuddannelsen, at de studerende på 

Arkitektskolen har udtrykt stærk bekymring i forhold til at adskille bachelor og 

kandidatuddannelserne og at de studerende på Designskolen har udtrykt ønske om mere 

specialisering, men ikke mere end at man stadig kan samarbejde på tværs. 

 Der blev spurgt til, om pilotprojektet mellem KA og KD både skal være på bachelor- og 

kandidatniveau, og om der er mulighed for at andre faglige samarbejder kan indgå i den fælles 

enhed – herunder eksempelvis inddragelse af det konserverings- og restaureringsfaglige område? 

 Der blev gjort opmærksom på, at Konservatorskolen kun har optag på bachelordelen hvert 3. år, 

hvilket kan have konsekvenser for implementering af den nye struktur og samarbejdet på tværs.  

 Der blev udtrykt kritik af indstillingens åbne rammer, der gør det svært at vurdere den endelige 

struktur.  

 Vigtigt at diagonale/horisontale samarbejder organiseres, så de er forpligtende. 

 Specialisering/toning skal allerede kunne ske fra 3. studieår. 
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 Positivt at principper er udtryk for tværgående samarbejde. 

 Positiv med en fælles kandidatuddannelse, der kan skabe mere attraktive og unikke/specialiserede 

kandidater. 

 Der blev udtrykt generel tilfredshed med at adskille bachelor- og kandidatniveau, og behovet for at 

"tvinge" studerende til at foretage et aktivt valg efter bacheloruddannelsen, også selv om valget 

skulle blive en fortsættelse inden for egen enhed eller på en anden uddannelsesinstitution. De 

studerende understregede, at de er imod denne adskillelse og udtrykte håb om at det 

sammenhængende forløb stadig kan forekomme i den ny struktur. 

 Det blev i den forbindelse fremført, at det er trygt med 5 sammenhængende år, men at det tvungne 

valg i højere grad vil modne de studerende og ruste dem til de krav, som de vil blive mødt med på 

arbejdsmarkedet. 

 En ny struktur skal kunne gribe og understøtte nye og opstående fagligheder. 

 Det er vigtigt at melde klart ud, når den endelige struktur er fastsat. 

 Der blev desuden udtrykt ønske om at Fagligt Råd og SU bliver inddraget i den endelige beslutning 

om den nye faglige struktur i januar 2013. 

  

Rektor gjorde opmærksom på, at SU og Fagligt råd er rådgivende fora, og at de vil blive indkaldt til møde, 

hvor de vil blive orienteret om den endelige beslutning vedrørende organiseringen af en ny faglig struktur. 

Beslutningen vil efter drøftelser med SU og Fagligt råd blive meldt ud til resten af institutionen. SU og 

Fagligt råd bliver herefter løbende inddraget i den videre implementeringsproces. 

  

Rektor understregede, at de tværgående funktioner er afgørende for at enhederne ikke lukker sig om sig 

selv. Strategisk ledelsesteam får til rolle at fremme tværgående samarbejder. Den endelige beslutning 

vedrørende strukturen vil blive taget i strategisk ledelsesteam, og vil ikke kun omhandle behovet for kritisk 

masse etc., men også det økonomiske perspektiv. En ny faglig struktur skal implementeres inden for 

KADK's budget.  

 

Bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af drøftelserne, at det overvejende budskab fra 

bestyrelsen til rektor er, at arbejdet med konkretiseringen og implementering af strukturen igangsættes 

hurtigst muligt – gerne i dialog med medarbejdere og studerende via Fagligt Råd og SU. Strategisk 

ledelsesoplæg præsenteres på næste møde sammen med en vision. 

 

Fastsættelse af studiestart 2014 som deadline for implementeringen af en ny struktur blev vurderet som 

en fornuftig tidshorisont, der vil sikre den mest optimale proces. Rektor bedes dog indtænke 

Konservatorskolens optagelsesmodus.   

 

Bestyrelsesformanden var opmærksom på de studerendes bekymringer - specielt i forhold til adskillelse af 

bachelor- og kandidatniveau for Arkitektskolens vedkommende, men udtrykte forhåbning om, at 

strukturen til en vis grad kan tage hensyn dette.     

 

Bestyrelsesformanden konstaterede på baggrund af drøftelserne, at de studerende ikke kan stå inde for 

den ny faglige struktur i sin nuværende form, men at der i den øvrige bestyrelse generelt er opbakning til 

alle rektors forslag til principper for en ny faglig struktur. Indstillingen blev herefter godkendt som 

forelagt for bestyrelsen. 
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Ad 6. Budget 2013 

Administrationschef Mette Mejlvang redegjorde for budget 2013, og gennemgik de enkelte dele af 

budgettet. Overordnet set er budgettet i balance trods faldende bevillinger. Det samlede resultat for KADK 

i 2013 forventes at udgøre et budgetteret overskud på 0,3 mio. kr.  

 

I 2013 har KADK modtaget en ekstrabevilling på finansloven øremærket til forskning og udvikling. Der er 

derfor i budgettet reserveret 8 mio. kr., som rektoratet vil prioritere til aktiviteter inden for formålet.  Af 

de 8 mio. kr. vil 5,3 mio. kr. vil blive fordelt på de tre fagområder, mens 2,7 mio. kr. vil blive fordelt via 

rektors pulje. Midlerne vil primært blive tildelt forsknings- og kunstneriske udviklingsprojekter inden for 

emnet bæredygtighed. Beskrivelse af den planlagte fordeling af de ekstra finanslovsmidler vil blive 

udsendt til bestyrelsen sammen med referatet.  

 

Udgangspunktet for KADK er en egenkapital på 17, 6 mio. kr. som udgør 5, 6 % af omsætningen. Dette er 

tilfredsstillende, idet KADK har som mål at have en fornuftig egenkapital på omkring 5 %, således at 

skolen kan håndtere uforudsete omkostninger.  

 

Bestyrelsesformanden udbad sig, at budgettet bliver nemmere at sammenligne over år (f.eks. tabel 6). 

Mette Mejlvang gjorde opmærksom på, at en evt. flytning af Konservatorskolen til Holmen ikke er 

indbudgetteret samt at KADK fremadrettet måske kan forvente at blive underlagt en taxametermodel.  

 

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning og godkendte budgettet for 2013. 

 

Ad 7.  Udviklingskontrakt 2013-2014 

Bestyrelsesformanden redegjorde kort for processen med Uddannelsesministeriet. Udviklingskontrakten 

2013-14 blev underskrevet af bestyrelsesformanden d. 17. december ved en ceremoni i 

Uddannelsesministeriet. Bestyrelsesformanden gjorde i den forbindelse opmærksom på, at 

udviklingskontrakten har været i løbende forhandling med Uddannelsesministeriet, og at det derfor ikke 

har været muligt at inddrage bestyrelsen i højere grad. Rektor gennemgik herefter de vigtigste mål i 

kontrakten – herunder nyt krav om at forbedre beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede kandidater. 

 

Bestyrelsen drøftede kort udviklingskontrakten, og bestyrelsesformanden konkluderede at kontrakten er 

et interessant styringsredskab. Bestyrelsesformanden foreslog på den baggrund, at bestyrelsen får 

præsenteret en opfølgning på kontrakten ultimo 2013.  

 

Ad 8. Regnskabsinstruks 

Mette Mejlvang redegjorde kort for regnskabsinstruksen og dens formål. Der blev gjort opmærksom på, at 

regnskabsinstruksen er godkendt i departementet, men at den endelige underskrift afventer. 

Regnskabsinstruksen med underskrift udsendes, så snart den forelægger til bestyrelsen sammen med 

bilag 1.  Der blev udtrykt ønske om at bestyrelsen inddrages tidligere i processen i denne type sager. 

 

Rektors indstilling blev herefter godkendt. 

 

Ad 9. Genetablering af aftagerpaneler 

Mette Mejlvang orienterede kort om, at KADK i institutionens rammeaftale for 2012 har som mål at 

nedsætte et aftagerpanel for hver af KADK's skoler. KA og KK's aftagerpaneler blev nedlagt som følge af  

fusionen i 2011, og KADK har siden afventet ministeriets udarbejdelse af en ny bekendtgørelse på 
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området. Ministeriet har meddelt, at en ny bekendtgørelse ikke kan foreligge i år (2012), og KADK har 

som følge heraf søgt om dispensation til at bestyrelsen kan genetablere og udpege formænd for hhv. 

Arkitektskolen og Konservatorskolens aftagerpanel uden om ministeriet. Dispensation fra ministeriet blev 

uddelt på mødet (jf. bilag). 

 

Bestyrelsen godkendte herefter rektors indstilling til udpegning af aftagerformænd for hhv. Arkitektskolen 

og Konservatorskolen som forelagt.  

 

Ad 10. Eventuelt 

Bestyrelsesformanden foreslog at næste møde bliver den 21. marts 2012. Bestyrelsesformanden foreslog 

endvidere at bestyrelsen på næste møde sætter tid af til at evaluere bestyrelsesarbejdet (lukket punkt). 

Medlem af KU's bestyrelse, Niels Kærgård, inviteres evt. til mødet d. 21. marts 2012.   

 

 


