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 Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde,  
tirsdag den 26. juni 2018, kl. 09:00 til 12:30 

  
Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 2. ordinære bestyrelsesmøde i 
2018 

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 09:00 til 12.30 på KADK, Holmen 
 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering  
a) Orientering fra formand 
b) Orientering fra rektor (bilag) 
 

3. Økonomi 
a) Kvartalsregnskab (bilag) 
b) Status på huslejereduktion jf. Handlingsplanen (bilag) 
c) Status på økonomi ved flytning af Konservatorskolen (bilag) 
d) Status på økonomi og LAB (bilag) 

 
4. Strategiske udviklingsprojekter  

a) Status på den samlede strategiske projektportefølje 
b) Projekt 1: Kvalitetsudvikling og institutionsakkreditering (bilag) 
c) Projekt 18: Omsætning af faglighed til beskæftigelse 
 

5. Bestyrelsens Strategiseminar på Bornholm-seminar 
 

6. Eventuelt 
 

Rundvisning i afgangsudstilling (ca. 11.30 til 12.30) 
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 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde, torsdag den 1. 

marts 2018, kl. 9-12 
  

 

Deltagere: Anders Abraham (AA), Ann Merete Ohrt (AMO), Christian Bason (CB), Dan Stubbergaard 

(DST), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Mette Lis Andersen (MLA), Ole Sørensen 

(OSO), Anne-Louise Sommer (ALS), Thomas Mygdal-Madsen (TMM), Emil Holck Reimert (ER) og 

Rune Pilegaard (RP). 

  

Fraværende: Jane Richter 

 

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Chef for 

Kommunikation og Ledelsessekretariat Søs Holmdal (SHOL), Regnskabschef Mariam Mani (MAMI) 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

2. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor 

3. Intro til nye bestyrelsesmedlemmer 

4. Strategi 

5. Økonomi – årsrapport  

6. APV 

7. Personalesag (lukket punkt) 

8. Eventuelt 

 

 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

Mette Lis bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde, og specielt velkommen til de tre nye 

bestyrelsesmedlemmer, hhv. Thomas Mygdal-Madsen (nyudpeget eksternt medlem), Emil Holck 

Reimert og Rune Pilegaard (begge nyvalgte studenterrepræsentanter). 

 

Dagsordenen blev godkendt. 
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Referat fra møde den 14. december 2017 blev godkendt og underskrevet. 

 

Der var herefter en præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne, samt øvrige mødedeltagere. 

 

Ad. 2. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor 

MLA orienterede om, at vi stadig afventer afklaring vedr. ministerens udpegning af ny næstformand 

samt, at dette års tema for Uddannelsesmødet med rektorer/formænd og andre interessenter, er 

”dannelse”. 

Ud over det fremsendte orienterede LDL om følgende: 

Der er indkommet meget kvalificerede ansøgere til stillingen som ny fagleder på Konservatorskolen. 

Vedr. forhandlingen om den strategiske rammekontrakt har der kørt en proces med tre sideløbende 

”spor”. Èt spor handler om flytning af konservatorskolen, bl.a. med henblik på mere synergi med resten 

af KADK. Det er vigtigt at kunne arbejde med flytning af Konservatorskolen, den nye værkstedsplan og 

opsigelse af bygninger i én samlet plan. Et andet spor handler om selveje. Her er målet bl.a., at skabe 

større frihed i forhold til at kunne bruge egenkapitalen og dermed forbedre KADKs mulighed for at 

gennemføre initiativer , der ellers er bundet af de statslige muligheder for finansiering..  Endelig er der 

et spor, der handler om at vi ønsker et ”taxameter-beløb” for hver af de studerende, vi har på KADKs 

videreuddannelser, og dermed opnå samme ordning som universiteterne har. Det handler bl.a. om, at 

kunne være konkurrencedygtig.  

MLA gjorde opmærksom på, at det var vigtigt at presse på i forhold til afklaring af Konservatorskolens 

flytning af hensyn til tidsplan og KADKs mulighed gennemførelse 

Der er d.d. præsentation for bachelorer af kandidatprogrammer for det kommende studieår i festsalen. 

KADK udbyder ny et helt kandidatprogram i samarbejde med CBS med titlen ”Strategic Design and 

Entrepreneurship”. 

Torsdag den 8. marts åbner en ny stor afrikaudstilling i Festsalen, hvortil bestyrelsen naturligvis er 

inviteret. 

LDL har i de forløbne måneder holdt oplæg for en bred vifte af organisationer og virksomheder, 

kommuner m.fl. for at fortælle om, hvordan KADK arbejder med bl.a. FN-mål. Der er fortsat stor 

interesse. 

For at fremme information om - og drøftelse af de emner, der er fokus på KADKs strategiske visioner, 

rammeaftale, mm.  - afholder LDL og kommunikationsafdelingen en række debatarrangementer 

(KADK:LIVE) i kantinen. Der er tale om et uformelt debatformat. Den 7. marts drøftes ny teknologi 

(robotter) og deres betydning for KADK og vores brancher. 

 

Ad. 3. Intro til nye bestyrelsesmedlemmer 

LDL orienterede om KADKs organisation som i sin grundstruktur.  

Ad. 4. Strategi  

LDL orienterede om strategiske markører for KADK siden fusionen. 
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Med den nye reference ind i Uddannelsesministeriet blev det tredelte vidensgrundlag, som adskiller os 

fra universiteter og professionsuddannelser, et vigtigt fokuspunkt. Herefter handlede det om at finde 

den rette organisationsstruktur for en fusioneret institution. Så kom det store arbejde med at vende et 

underskud til et overskud og leve op til Rigsrevisionens anmærkninger. Og herefter blev der udarbejdet 

en handlingsplan som svar på, at arkitekt -og designuddannelserne var dimensioneret med 30%. 

Der er på det økonomiske og organisatoriske område bl.a. arbejdet med at skabe mere robuste faglige 

miljøer, at sikre en transparent kvalitetshåndtering af forskning/KUV og uddannelse, og at opbygge 

sikker økonomistyring. I forhold til KADKs samfundsrelevans er denne blevet mere synlig og den er 

blevet udbredt til en bredere kreds, heriblandt beslutningstagere.  

For medarbejdersiden er der bl.a. indført en ny stillingsstruktur, alle medarbejdere har én leder og der 

er arbejdet med at tilvejebringe flere fællesarrangementer på tværs af organisationen for at styrke 

fællesskabet. Studerende har mærket de mange reformer, herunder fremdriftsreformen og er også 

blevet påvirket af at specialer er blevet nedlagt.  

Bestyrelsen drøftede herefter den udleverede årsplan for 2018, hvor bl.a. spørgsmålet om at igangsætte 

en proces vedr. ny visuelidentitet og navn var et af hovedpunkterne. Der var i bestyrelsen enighed om, 

at det var vigtigt at fokusere på ”hvem vi selv var” og hvad KADK stod og står for, herunder den 

historiske tradition på skolen og ikke bare få en ”konsulent-løsning” der ikke er langtidsholdbar. 

Bestyrelsen godkendte, at rektoratet arbejder videre med processen med de indkomne bemærkninger, 

og bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i juni om status. Bestyrelsen er enig i, at der er et behov 

for at se på udfordringen. 

Det blev besluttet at afholde strategiseminaret i september på Bornholm. 

Årsplan blev herefter vedtaget af bestyrelsen med ovenstående kommentarer. 

Ad. 5. Økonomi – årsrapport 

SLAW indledte punktet med at orientere om årsrapporten som styringsinstrument. Den består af to 

dele. Den ene del indeholder et økonomisk årsregnskab som er en opfølgning på det i bestyrelsen 

vedtagne budget – samt viser den samlede økonomiske situation. Den anden del omhandler opfølgning 

på den med Ministeren indgåede Udviklingskontrakt 2015-2017. Her skal rapporteres på, om årets mål 

er nået. Hele årsrapporten er underlagt kontrol af Rigsrevisionen 

Årsregnskabet viser samlede indtægter på ca. 299,3 mio. kr., og omkostninger på 294,1 hvilket betyder 

et samlet positivt overskud på 5,2 mio. kr. mod et budget på 2 mio. kr. Det betyder årets resultat er 3,2 

mio. bedre end budgetteret. Det skyldes blandet andet en øget bevilling i forhold til budgettet på samlet 

0,4 mio. kr., jf. en omlægning af barselsfonen samt en reducering af bevilling på begrænsning af 

statslige udgifter. Desuden der har været 2,6 mio. kr. lavere omkostninger jf.  lidt lavere løn- og 

driftsomkostninger. Generelt ligger regnskab 2017 meget tæt på budget.  

SLAW gennemgik balancen der bl.a. viser at egenkapitalen øges med 5,2 mio. kr. til 30,2 mio.kr. hvor 

5,4 af dem er et start-lån fra staten (Statsforskrivningen). Desuden drøftede bestyrelsen forskellige 

muligheder for at tilføje en sætning vedr. anvendelsen af egenkapitalen i årsrapporten. 
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SLAW orienterede vedr. mårapportering på Udviklingskontrakten, hvor 12 ud af 13 mål er opfyldt 

undtagen vedr. målet for styrket karrierevejledning, der dog var meget tæt på opfyldelse. Alle andre mål 

er opfyldt. SLAW gennemgik oversigten. I forhold til målopfyldelse af mål 2b ”Øget beskæftigelse for 

KADK dimittender” gjorde SLAW opmærksom på, at ledighedstallene er fra 2014, idet der ikke fra 

Danmarks Statistik forefindes nyere opdaterede tal. 

MLA og bestyrelsen gav udtryk for, at der er tale om meget flotte resultater i Årsrapporten og roste 

rektoratet for et godt arbejde. Bestyrelsen godkendte jf. ovenstående årsrapporten samt underskrev 

denne. 

Ad. 6. APV 

LDL orienterede om, at der betydelige fremskridt i resultaterne siden sidste Arbejdspladsvurdering 

(APV), også i relation til de institutioner vi sammenligner os med, og også selvom der i den 

mellemliggende periode er sket store organisatoriske forandringer. Dette er meget glædeligt. Der vil 

blive gennemført en Undervisningsmiljøvurdering (UMV) f.s.v.a. de studerende, senere i år.  

Der vil blive fulgt op med drøftelser i alle enheder. På KADK-niveau er det allerede nu bl.a. besluttet at 

MUS-konceptet skal drøftes, at der skal laves en ny velkomstprocedure og at der skal gøres noget ved 

rod. 

Bestyrelsen drøftede udfordringen med den forholdsvis lave svarprocent (en udfordring der ikke er 

ukendt på andre arbejdspladser), hvor LDL pointerede, at det er vigtigt at TR har bred og proaktiv 

opbakning i organisationen og at medarbejderne forstår, at det ikke er ledelsen der har udarbejdet APV-

spørgeskemaet. Desuden er det vigtigt at medarbejderne kan se, at der skabes værdi ved at besvare 

spørgeskemaet.  

Bestyrelsen tog APV’en til efterretning. 

Ad. 7. Lukket punkt 

Intet at referere. 

Ad. 8. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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 2b: Orientering fra rektor 
 Siden sidst til bestyrelsesmødet 26. juni 2018 

Uddannelsespolitik 

Lene Dammand Lund mødtes med ny minister 

Rektor Lene Dammand Lund og rektorerne fra hhv. Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus 

mødtes med den nye minister i sidste uge. Der er ingen tvivl om, at ministeren fuldt ud anerkender 

værdien af vores uddannelser. Han har stor viden om den teknologiske udvikling og et skarpt blik for at 

vi i Danmark har en styrkeposition inden for arkitektur og design, som skal kobles til de nye 

teknologier. Budskabet fra KADK var, at vi er fuldt ud parat - og allerede i gang -  med denne kobling, 

men at han skal huske at uddannelse tager tid og at vi er blevet dimensioneret. Vi bad om at vores 

ministerium følger arbejdet tæt i det vækstteam for de kreative erhverv, som kulturministeriet og 

erhvervsministeriet har nedsat. Hvis det kan føre til initiativer, som man kender det for eksempel fra 

Holland, hvor man aktivt har sikret samspil mellem kreative kompetencer og det bredere erhvervsliv, så 

vil det være en vigtig løftestang for vores dimittender. 

 

Rektor med i folketingets 2030-panel 

Lene Dammand Lund er blevet udpeget som medlem af folketingets 2030-panel. 2030-panelet er 

etableret af Folketingets tværpolitiske 2030-netværk i juni 2017. Panelet mødes 4 gange årligt samt 

afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket. Formålet med 2030-panelet er at 

understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder 

med netværket omkring selvstændige emner. 2030-panelet kan tage selvstændige initiativer og er ikke 

underlagt politisk instruktion fra netværket. Panelet består af 22 stærke profiler udpeget af 2030-

netværket som repræsentanter for væsentlige aktører i det danske samfund eller i kraft af deres 

personlige kapacitet og viden om implementering og opfyldelse af FN's verdensmål nationalt og globalt. 

  

RKU’s årlige møde med styrelsesdirektøren 

RKU (Rektorerne for de Kunstneriske Uddannelser) har haft årligt møde med styrelsesdirektør Nikolaj 

Veje i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Budskabet fra RKU var, at ministeriet skal huske at 

invitere de kunstneriske uddannelser med når de laver politisk forarbejde sammen med universiteterne. 

Vi oplever ofte, at resultaterne bliver pålagt os, selvom vi ikke bliver hørt i arbejdsprocessen, dette 

gælder fx rapporten Universitetsuddannelser til fremtiden (se nedenfor). Der blev også diskuteret 

rammekontrakt på mødet, da RKU fremførte at ministeriets sammenkobling af mål i rammekontrakter 

med bevillinger var kommet noget sent i forløbet. 

 

Udvalg kommer med 37 anbefalinger til at øge kvaliteten i de videregående uddannelser 

Udvalg om bedre universitetsuddannelser er kommet med 37 anbefalinger vedr. kvalitet i videregående 
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uddannelser i rapporten Universitetsuddannelser til fremtiden: Af de 37 anbefalinger er KADK godt i 

gang med de fleste og enkelte kommer ikke til at berøre os. Der er flg. anbefalinger KADK kunne blive 

berørt af 11. Mulighed for at udbyde en 1-årig kandidatuddannelse. 20. Digitale teknologier. 32. 

Reducere brug af eksterne lektorer.  

 

Vækstteam for de kreative erhverv 

Regeringen har nedsat et Vækstteam for kreative erhverv som skal aflevere en rapport i løbet af 2018. 

Vækstteamet består af erhvervsledere som skal komme med anbefalinger til at styrke væksten inden for 

musik, gaming, møbler, mode, arkitektur, design og film. Ambitionen er, at de kreative erhverv skal 

have styrket rammerne for at udvikle sig i takt med, at nye digitale forretningsmodeller breder sig. 

KADK er i tæt dialog med de tre medlemmer, der kommer fra vores områder. 

 

Ny elitesatsning under opsejling 

Lene Dammand Lund har holdt møde med departementsdirektør Nils Agerhus. Ministeriet arbejder i 

øjeblikket på et oplæg om en mulig talentsatsning for universiteterne og de øvrige videregående 

uddannelser. Baggrunden for arbejdet er dels den erfaringsopsamling, som ministeriet har i gang om 

mulighederne i talentbekendtgørelsen. Det forventes, at ministeren melder noget ud om næste skridt 

heri i efteråret. 

 

KADK internt 

Ny KADK:LAB-leder ansat 

Martin Staunsager Larsen startede som leder af det kommende KADK: LAB d. 1. juni 2018. Martin 

kommer fra en stilling som formand for Tværfaglig Byggeafdeling på Frilandsmuseet, og han har inden 

da bl.a. arbejdet som selvstændig industriel designer. 

Africa – rethinking architecture and design 

Efter stor succes med udstillingen Cirkulær Økonomi har KADK haft en tilsvarende udstilling med 

Afrika som hovedtema. Udstillingen Africa – rethinking architecture and design præsenterede 

25 nye forsknings- og studieprojekter fra KADK. Udstillingen dannede baggrund for en række 

velbesøgte offentlige seminarer og havde besøg af en række indflydelsesrige profiler herunder 

finansminister Kristian Jensen (V).  

 

De kunstneriske uddannelser har mange ErhvervsPhD’er 

I statistikken over ErhvervsPhD’ere er de kunstneriske uddannelser overordentligt godt 

repræsenterede. Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at de kunstneriske uddannelser 

ligger helt i top med 48 ErhvervsPhD’ere svarende til 8,3 procent af det samlede kunstneriske ph.d.-

landskab. Til sammenligning mønstrer større uddannelsesområder som humaniora og 

samfundsvidenskab henholdsvis 5,7 procent og 7,2 procent. På KADK, der står for godt halvdelen af alle 

ErhvervsPhD’ere på det kunstneriske felt, har vi senest budt velkommen til to nye ErhvervsPhD’ere, 

som samarbejder med henholdsvis Rødovre Kommune og arkitektvirksomheden GXN. 
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Nyt fra Arkitektskolen 

Bedre Byggeskik og fremtidens bolig 

47 arkitektstuderende fra KADK har, i en studieopgave, tegnet rækkehuse til området omkring 

Annabergparken ved Nykøbing Sjælland – et tidligere psykiatrisk hospital, bygget i 1915.  Et udvalg af 

de studerendes projekter blev præmieret og hængt op i salen sammen med Bygningskultur Danmarks 

udstilling: Bedre Byggeskik 100 år. I anledning af udstillingen blev der afholdt et seminar med bred 

deltagelse fra rådgiverbranchen, typehusfabrikanter og myndigheder.  

 

KADK har tilbudt at hjælpe med bevaring af arkitekturtegninger 

I slutningen af sidste år blev det offentligt kendt, at Københavns kommune var i gang med at 

digitalisere kommunens byggetegninger og at de derefter blev destrueret. Det fik Lene Dammand Lund 

til at tage kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen for at tilbyde KADK’s hjælp til at udvælge de mest 

bevaringsværdige tegninger. København Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen har meldt positivt 

tilbage og vi afventer nu at høre, præcis hvordan KADK’s arkitektfaglige og historiske eksperter kan 

hjælpe med at udvælge tegninger som kan gemmes og bevares for eftertiden.  

 

Prisregn 

Anders Abraham, professor ved Institut for Bygningskunst og Kultur, har i maj måned modtaget en 

Finn Juhl Pris for sin særlige tilgang til arkitekturen og sin betydelige indsats som underviser. Også 

Dorte Mandrup, som er adjungeret professor, modtog en Finn Juhl Pris. Claus Pryds, studieadjunkt ved 

Institut for Bygningskunst og Kultur, har i juni fået Nykredits Motivationspris hvor hans projekt med 

Statens Naturhistoriske Museum i København fremhæves. Lektor ved Institut for Arkitektur og Kultur, 

Erik Brandt Dam, blev i marts måned tildelt Dreyers Fonds hæderspris for arkitekter på 800.000 kr. og 

endelige fik Frans Drewniak, studielektor ved Institut for Bygningskunst og Teknologi og 

programansvarlig for kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Tektonik, et treårigt arbejdslegat fra 

Statens Kunstfond på 500.000 kr.   

 

Venedigbiennalen 

KADK er stærkt repræsenteret på årets arkitekturbiennale i Venedig. Natalie Mossin, som er 

institutleder på Institut for Bygningskunst og Teknologi, har kurateret den danske pavillon. Pavillonen 

har en installation af Center for IT og Arkitektur (CITA) ved KADK, der som en af fire deltagere er 

udvalgt til at repræsentere Danmark.  Kongstanken i CITA’s internationalt anerkendte forskning er, at 

skabe materialer og byggekomponenter ved en proces, der går direkte fra den digitale tegning til 

computerstyret robotfabrikation. Det strikkede tekstil med navnet ”Isoropia” er resultatet af en dybt 

kompleks digital formgivning. 

 

Nyt fra Designskolen 

KADK inviterede til tankevækkende middag i Milano under Designmessen 

KADK og Kähler satte madspild på dagsordenen på Salone del Mobile, da vi inviterede til middag ved et 

bord, hvor retterne forsvinder hurtigere end gæsterne kan nå at indtage dem. ”Ingestion” hedder 

installationen, der blev præsenteret på dette års Designmesse i Milano fra 17.-21. april. Projektet er et 

samarbejdsprojekt mellem 90 studerende på Institut for Bygningskunst og Design på KADK og Kähler. 

De 90 studerende fik til opgave at arbejde med begrebet ”Ingestion” – eller ”Indtagelse” som led i 
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KADK’s treårige satsning på FN’s Verdensmål for en mere bæredygtig verden. Omkring en tredjedel af 

de fødevarer, der produceres på verdensplan, går til spilde.  

 

Danish Design Award 2018 

Emilie Dissing Wiehes, KADK kandidat og vinder af Danish Design Award i kategorien New Talent 

2017, vandt igen i år en fornem pris i konkurrencen. Denne gang i kategorien Healthy Life, hvor hun 

deltog med projektet Inmu. Inmu giver mennesker, der lever med demens, og deres omsorgspersoner 

en roligere og tryggere hverdag ved hjælp af musik og musikimpulser.  

 

Designskolen ansætter sin første professor i et fuldt professorat  

Ida Engholm bliver professor i designhistorie og designteori og dermed Designskolens første professor i 

fuldt professorat. Den nyoprettede stilling skal både styrke og udvikle designuddannelsens tværgående 

undervisning og efter-videreuddannelse. Det er en strategisk satsning, at Designskolen nu for alvor 

sætter fokus på professorniveauet i medarbejderstaben og på den måde sikrer at designforskningen er 

på højeste internationale niveau. Det er også et klart signal om, at vi styrker de generelle 

designmetodefag på KADK, som skal være med til at udvide de studerendes kompetencer i forhold til et 

bredere arbejdsmarked for designere. Designskolen har i dag to MSO professorater inden for CO-design 

og et nyt MSO professorat inden for Danske Velfærdsrum er på trapperne. 

 

Uddannelsen på Bornholm; ansøgning om at overgå til kunstnerisk professionsbachelor 

Medio maj afsendte KADK en ansøgning til akkrediteringsrådet om at få KADK’s uddannelse på 

Bornholm akkrediteret som engelsksproget, kunstnerisk professionsbacheloruddannelse med titlen 

Bachelor of Crafts in Glass and Ceramics. Formålet med uddannelsen bliver, at uddanne kvalificeret 

arbejdskraft til en branche, som regionalt og nationalt er i vækst og som aktuelt er ramme for opstart af 

en række nye, innovative virksomheder. Programmet får en særlig kunstnerisk og entrepreneuriel 

profil.  

 

European Ceramic Context 2018 

European Ceramic Context 2018 afholdes for 7. gang på Bornholm fra den 15. september til den 11. 

november 2018. European Ceramic Context udspringer af en vision fra Bornholms kultur- og 

uddannelsesinstitutioner om at bruge den bornholmske kulturarv inden for produktion af glas og 

keramik til kunstindustrien, som udgangspunkt for en markant internationalt tilbagevendende 

begivenhed, der skal markere Bornholm som centrum for moderne glas og keramik i Europa.  

Glas- og keramikbiennalerne er en væsentlig del af den bornholmske kunsthåndværkerverden, som af 

det UNESCO-anerkendte World Crafts Council netop er blev et akkrediteret som Europas første World 

Crafts Region.  

 

Nyt fra Konservatorskolen 

Ny fag- og institutleder på Konservatorskolen 

KADK får en meget erfaren kvinde ved roret, når Rikke Bjarnhof tiltræder den 20. juni 2018 som leder 

af Konservatorskolen. Rikke Bjarnhof kommer fra en stilling som daglig leder af afdelingen "Forskning, 

Samling og Bevaring" og som chef for "Bygning og Inventar" på Nationalmuseet. Hun er uddannet 

konservator med en ledelsesuddannelse fra CBS, har siden 2013 været medlem af Konservatorskolens 
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aftagerpanel. Hun har faglig og ledelsesmæssig erfaring fra alle Bevaringsafdelingens enheder, 

"Etnografisk Samling" og "Danmarks Nyere Tid" ved Nationalmuseet. 

Museer kæmper med skimmelsvamp, Konservatorskolen bidrager med viden 

I medierne har der de seneste måneder været fokus på bevaring af kultur- og naturarv ved museer og 

andre samlinger, og på den problematik som bl.a. kan konstateres i mange museumsmagasiner, hvor 

bevaringsforholdene er uhensigtsmæssige og hvor der f.eks. i mange tidfælde er konstateret angreb af 

skimmelsvamp. Ved aktiv medvirken af kommunikationsafdelingen er flere medarbejdere på 

Konservatorskolen blevet interviewet om emnet og der har været dialog med politiske ordførere. KADK 

har sideløbende en række bevaringspolitiske tiltag og har tilbudt myndighederne hjælp med 

kortlægning og forskning i forebyggende bevaringsforhold.  

 

Forskningsprojekter og -samarbejder i stor stil  

Flere af Konservatorskolens medarbejdere er af en amerikansk museumsorganisation (The Getty, LA, 

USA) inviteret til at udvikle et specialiseret efteruddannelsesprogram inden for konservering af 

lærredsmalerier samt til planlægning af en konference ved Yale Universitet. Konservatorskolen er 

desuden inviteret til at deltage i et andet EU-projekt (Horizon2020-tema "industrial leadership"), som 

har nået det andet og afsluttende trin i udskillelsesløbet til Horizon2020-bevillinger. Endelig har 

Konservatorskolen - inden for rammerne af CATS-samarbejdet med Nationalmuseet og Statens 

Museum for Kunst - været vært for det årlige møde i det internationale, EU-finansierede 

forskningsnetværk om "heritage science", IPERION_CH, som har lidt over et år tilbage af det fireårige 

projekt. Planen er at gøre forskningsnetværket til en permanent institution under EU - om hvilket der 

ved IPERION_CH-mødet bl.a. blev holdt møder med repræsentanter for relevante styrelser fra vores 

ministerium og Kulturministeriet. 

 

ENCoRE, den europæiske samarbejdsorganisation for konserveringsuddannelser 

Lektor Dorte V.P. Sommer er indtrådt som bestyrelsesmedlem i den europæiske organisation for 

konserveringsuddannelser ved højere læreanstalter i Europa. Organisationen, som har tæt samarbejde 

med relevante partnere ved kommissionen i Bruxelles, arbejder på at styrke og koordinere initiativer 

ved konserveringsuddannelser i det Europæiske område.  

 

Trivselsprojekt på Konservatorskolen 

Der har været eksempler i løbet af 2017 på uhensigtsmæssige kollegiale relationer og omgangstone, som 

førte til dårlig trivsel blandt nogle af Konservatorskolens medarbejdere. I slutningen af efteråret blev et 

trivselsprojekt igangsat ved en ekstern konsulent. Den seneste APV-undersøgelse fra tiden omkring 

årsskiftet bekræftede, at trivslen skulle forbedres, og pegede også på, at fællesskabsfølelsen mellem 

campus Esplanaden og Holmen skulle optimeres. Disse forhold indgik i trivselsprojektet, som 

omfattede en spørgeskemaundersøgelse og to hel-dages workshops om trivsel. De to workshops har 

synliggjort - og løsnet op for - en række interne forhold. Det forventes fremadrettet at skabe et bedre 

arbejdsmiljø for alle - såvel medarbejdere som studerende.  

 

Arbejdstilsynet på besøg 

I forbindelse med et besøg fra Arbejdstilsynet (AT) i november 2017 blev der gennemført såvel et besøg 

vedrørende det såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med gennemgang af det 

psykiske arbejdsmiljø gennemførte AT en række interviews med medarbejdere. Efterfølgende fik 
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Konservatorskolen en godkendelse - og en smiley - af AT vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Med godkendelsen fulgte nogle anbefalinger til fremadrettet brug, som er videregivet til KADK’s 

samarbejdsudvalg. 

 

Uddannelsesevaluering, drøftelser 

I løbet af foråret 2018 har Konservatorskolen drøftet ekspertpanelets rapport om 

uddannelsesevaluering i diverse forsamlinger, råd og udvalg og resultatet af drøftelserne vil indgå i det 

videre arbejde, forestået af den kommende fag- og institutleder, Rikke Bjarnhof.  

 

UMV 

Endelig har der netop været gennemført en UMV(Undervisningsmiljøvurdering) blandt de studerende 

på Konservatorskolen. Resultatet vil, efter de studerendes ønske, blive offentliggjort, behandlet og fulgt 

op efter sommeren. Af de foreløbige resultater fremgår, at der er en meget høj svarprocent, at det faglige 

miljø på Konservatorskolen generelt vurderes som godt (85%), men at der er forskelle i opfattelsen af 

dette mellem programmerne. Der ses stadig problemer med omgangstonen, trods initiativer siden 

forrige UMV. Endelig er de studerende kede af flytningen af biblioteket; tilfredsheden med adgang til 

læse- og studiepladser er faldet til 50%. Konservatorskolens kandidatstuderende har ved forrige APV 

haft 100% tilfredshed med adgang til "steder til ro og fordybelse" mens tilfredsheden nu er 19%. 

Samtlige forhold omkring UMV-undersøgelsen vil blive fulgt op efter sommerferien. 

 

Undervisningsrobusthed (generationsskifte) 

Med henblik på at få overblik over Konservatorskolens robusthed over for en gradvis udskiftning af 

personalet som følge af alder, er der gennemført en undersøgelse ved en ekstern konsulent. 

Undersøgelsen har haft form af en kortlægning af personalemæssige ressourcer inden for 

Konservatorskolens forskellige programmer og fagområder. Tanken har været at kvalitetssikre 

fagområderne og at have det nødvendige overblik over ressourcer. Den nye fagleder, Rikke Bjarnhof, vil 

få overdraget dette overblik over Konservatorskolens undervisningsrobusthed (generationsskifte) når 

hun er tiltrådt. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 26. juni 2018 

 Vedr. dagsordenens punkt 3 : Økonomi 

Følgende behandles under punkt 3 – Økonomi: 

a) Opfølgning på budget 2018 efter 1. kvartal 
b) Status på huslejereduktion jf. Handlingsplanen 
c) Status på økonomi ved flytning af Konservatorskolen 
d) Status på økonomi og LAB 
e) Orientering om tilbagemelding fra Rigsrevisionen 

 

Punkt 3a er den faste procedure for bestyrelsens opfølgning på økonomien.  

Punkterne 3b, 3c, og 3d gør status på, hvorvidt indsatserne; huslejereduktion, flytning af 
Konservatorskolen og KADK:LAB holder sig inden for de økonomiske rammer i den af bestyrelsen 
vedtagne Handlingsplan ”Et nyt og fokuseret KADK”.  Der orienteres særligt om disse tre indsatser 
fordi de indebærer større investeringer og er delvist indbyrdes afhængige.  

Under punkt 3e vil deres blive redegjort for Rigsrevisionens tilbagemelding.  

 
Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet orienteres om punkterne 

 

Bilag: 

• Opfølgning på budget 2018 efter 1. kvartal 
• Status på huslejereduktion jf. Handlingsplanen 
• Status på økonomi ved flytning af Konservatorskolen 
• Status på økonomi og LAB 
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 3a: Kvartalsregnskab 
Opfølgning på budget 2018 efter 1. kvartal  
 

 
Budget 2018 i tabel 1 er vedtaget af bestyrelsen i december 2017. Budgettet viser et overskud på 2,0 mio. 
kr. som følge af indtægter på 296,8 mio. kr. og udgifter på 294,9 mio. kr. 
 
Efter 1. kvartal viser regnskabet et overskud på 11,4 mio. kr. Dette giver dog ikke anledning til 
ændringer i forventningen for året som helhed. Der er således en forventning om, at der i 2.-4. kvartal 
er et tilsvarende større forbrug, således årets resultat samlet bliver et overskud på 2 mio. kr. 
 
Regnskabsopfølgning efter 1. kvartal 2018 
 
Regnskabet for 1. kvartal 2018 viser indtægter på 74,5 mio. kr. og udgifter på 63,1 mio. kr. og dermed et 
overskud på 11,4 mio. kr. 
 
 
Tabel 1 Samlet opfølgning 2018 efter 1. kvartal 

 
 
 
Indtægterne ligger samlet på 25,1 % af budgettet. Det gælder også for de eksterne projekter, der har 
realiseret indtægter på 4,4 mio. kr. i 1. kvartal og dermed 25,1 % af årets forventning. 
 

Udgifterne udgør samlet 21,4 % af budgettet efter 1. kvartal. Mindreforbruget på løn rummer bl.a. 

tilbageførsel af løn på 1,9 mio. kr. fra hensættelser til fratrædelsesaftaler. Desuden besættes flere af 
KADK’s udviklingsstillinger først i løbet af året. 

(mio. kr.) Budget Mio. kr. % af budget 2.-4. kvt. 2018 i alt Difference

Indtægter 296,9 74,5 25,1% 223,0 297,5 0,6
- Bevilling 265,8 66,6 25,1% 199,8 266,4 0,6
- Indtægter 13,6 3,5 25,6% 10,1 13,6 0,0
- Eksterne projekter 17,5 4,4 25,1% 13,1 17,5 0,0

Udgifter 294,9 63,1 21,4% 232,4 295,5 0,6
- Løn 159,3 35,2 22,1% 124,8 159,9 0,6
- Øvrig drift 63,2 10,8 17,1% 52,4 63,2 0,0
- Husleje 49,8 11,7 23,5% 38,1 49,8 0,0
- Afskrivninger 5,1 1,0 19,2% 4,1 5,1 0,0
- Eksterne projekter 17,5 4,4 25,1% 13,1 17,5 0,0

Total 2 11,4 -9,4 2,0 0,0

Forbrug 1. kvt. Forventning
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Der er efter 1. kvartal realiseret øvrige driftsudgifter på 17,1 % af årets budget. Forbruget på øvrig drift 
ligger generelt lavere i årets første kvartal og forventes derfor at stige i de kommende måneder. 
Afskrivningerne, der efter 1. kvartal var på 19,2 % af budgettet, forventes at stige, når KADK foretager 
investeringer i løbet af 2018, herunder investeringer i forbindelse med KADK:LAB. 
 
 
Vurdering af regnskabet efter 1. kvartal 2018 
 
Overskuddet på 11,4 mio. kr. efter 1. kvartal følger mønstret i regnskabet for de sidste 3 år. Figur 1 viser 
en gradvis opbygning af oveskud hen over året. Sidst på året øges udgifterne, så regnskabet nærmer sig 
det budgetterede resultat. I økonomistyringen har vi fokus på at udjævne forbruget over hele finansåret. 
I 2017 har overskuddet således været mindre end 2015 og 2016. Det er forventningen, at den gode linje 
fra 2017 vil fortsætte i 2018. 
 
 
Figur 1 Udvikling i resultat gennem året, 2015-2018 
 

 
 
 
 
 
Forventninger til 2.-4. kvartal 
 
Bevillingen i KADK’s budget er fra forslaget til finanslov. På den vedtagne finanslov er bevillingen øget 
med 0,6 mio. kr. som følge af en kompensation for omlægning af den statslige barselsfond. Den 
tilsvarende øgede udgift er indregnet i den nye prognose i forventningerne til løn. 

I 2.-4. kvartal forventes et forbrug, der er højere end normen. Der forventes således et merforbrug i 
forhold til normen på 9,4 mio. kr. Forventningerne til forbruget for hele 2018 er fastholdt på det 
samlede niveau for budgettet. 
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3b: Status på huslejereduktionen jf. Handlingsplanen 
Opfølgning på handlingsplans mål om nedbringelse af bygningsudgifter 2017-23 
 

 
Handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK indeholder mål om at reducere husleje og tilhørende 
driftsudgifter med 9 mio. kr frem til 2023. Det foregår ved opsigelse af lejemålene ”ude-fra-ind” således 
at bygningerne i yderkanten af campus opsiges med henblik på at koncentrere alle aktiviteter på Cam-
pus Holmen - undtaget Campus Bornholm, se den viuselle oversigt næste side. Forud for 
Handlingsplanen havde vi opsagt lejemålet i Beklædningsmagasinet og havde derved allerede reduceret 
de årlige bygningsudgifter med 4,4 mio. kr.  

Status på de i Handlingsplanen planlagte opsigelser af lejemål  
Opsigelse af lejemålene gennemføres planmæssigt og følger Handlingsplanen. Målsætningen om at 
reducere 9 mio. kr. inden 2023 forventes indfriet. Se nedenstående oversigt for status på opsigelserne.  
 

Bygning Status 

Biblioteket Amaliegade  

(opsiges jf. planen 2017-2020) 

Bygningen er fraflyttet sommeren 2017 og der er sket 
en sammenlægning med KADK’s hovedbibliotek 

Keddelsmedjen 

(opsiges jf. planen 2017-2020) 

Lejemålet er opsagt og fraflyttet sommeren 2017 

Lærlingeskolen 

(opsiges jf. planen 2017-2020) 

Bygningen er opsagt og fraflyttes i 2018.  

(Delvis flytning i sommeren 2018) 

Modelbygningen 

(opsiges jf. planen 2017-2020) 

Lejemålets  ikke opsagt. Har kort opsigelsesfrist 

Vandflyverhangaren 

(opsiges jf. planen 2020-2023) 

Lejemålet ventes opsagt ved udgangen af 2020 

Esplanaden 

(opsiges jf. planen 2020-2023) 

Lejemålet opsiges medio 2021 til fraflytning 2022 

 



Vand�yverhangaren 

Esplanaden BornholmAmaliegade 38

Lærlingeskolen

68

90

47

160

155

71
46

136

62

53

110 

72

70

63

Fraflyttet 2014 : 3.087 m2Fr 
2017 : 1.501 m2

Fraflyttes 2018 :  1.084 m2
(er igang)

Planlagt fraflyttet 2022 : 6.335 m2

Bevares : 33.096 m2

Reduktion ialt : 12.007 m2
heraf handlingsplan : 8.920 m2

Fraflyttet 2014 : 3.087 m2Fr 
2017 : 1.501 m2

Fraflyttet 2014 : 3.087 m2Fr 
2017 : 1.501 m2

46   Kedelsmedien
47   Gammelt Maskinværksted (Den gule Bygning)
53   Meldahls Smedie
62   Det røde Hus
63   Nordre Kontorbygning (Administrationsbygningen)
68   Nordre Magasinbygning
70   Modelbygningen
71   Beklædningsmagasinet
72   Søndre Kontorbygning
90   Nyt Maskinværksted (Den hvide Bygning)
110  Kleinsmedie (Biblioteket)
136  Kantinen
155  Badebygningen (værksteder)
160  Elektroværkstedet ( værksteder)
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3c: Status på økonomi ved flytning af 
Konservatorskolen  
Dette bilag har til formål at orientere bestyrelsen om baggrunden for flytning af konservatorskolen, 
den overordnede proces og de til flytningen forventede økonomiske konsekvenser. 
 

Konservatorskolen var ved udflytningen fra Charlottenborg i 1976 en institution under Kulturmini-
steriet, og blev placeret på Esplanaden i en knopskydning af delvist usammenhængende lokaler. 
Lokalerne er ikke løbende blevet renoverede, og rammerne har derfor over tid vanskeliggjort moderne 
undervisningsformer. Inden etableringen af KADK har det af flere omgange uden held været forsøgt at 
give Konservatorskolen bedre bygningsmæssige faciliteter ved at flytte skolen.   
 
Flytningen af Konservatorskolen til Campus Holmen indgår som en del af den bestyrelsesgodkendte 
Handlingsplan for et nyt og fokuseret KADK (2016), som bl.a. har som målsætning at koncentrere 
KADK’s aktiviteter på Campus Holmen. Som første del af planen blev biblioteket på Konservatorskolen 
i sommeren 2017 flyttet fra Amaliegade til Campus Holmen og integreret i KADK’s fælles bibliotek. 
Flytningen af selve Konservatorskolen skal bidrage til flere formål: 
• De studerende bliver en del af et større og mere tværfagligt studiemiljø  
• Lokalerne skal understøtte moderne undervisningsformer 
• Nærhed til KADK’s andre fagligheder giver mulighed for faglig krydsbefrugtning 
• Der bliver nemmere adgange til KADK’s øvrige laboratorier/værksteder og Konservatorskolen 

bliver mere naturligt integreret i KADK’s strategiske ambition om et teknologisk løft 
• Nærhed til administrative servicefunktioner (fx: IT, Studieadministration, 

Forskningsadministration) 
• Lettere adgang til faciliteter som auditorier, kantine og bibliotek. 
 
Processens i hovedtræk 
Der tilknyttes en ekstern arkitekt/byggefaglig rådgiver, der skal indgå i en proces, som bl.a. indeholder 
kravspecifikationer til fremtidige bygninger, valg af placering af Konservatorskolen på campus, ombyg-
ning, indretning og flytning. Processen hænger sammen med en række andre projekter fx: 
• Ny strategi/vision for Konservatoruddannelsen  
• Revideret campusplan som har til formål at udnytte lokalerne bedste muligt 
• Plan for placering af fælles lab og værksteder som del af KADK’s satsning på området. 
 
KADK lejer alle bygningerne på Campus Holmen. Derfor skal Konservatorskolen placeres i lejemål som 
enten ejes af privat udlejer (Jeudan) og/eller offentlig ejer (Bygningsstyrelsen). Planen er at indgå en 
aftale med ejer/udlejer om at varetage ombygningsprocessen og den dertil knyttede økonomiske risiko. 
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Flytningen af Konservatorskolen er i Handlingsplanen tidsfastsat til sommeren 2022 fordi 1) der jf. 
dimensioneringen bliver færre arkitekt- og designstuderende og dermed frigjort plads i lokalerne, 2) vi 
jf. vores lejekontrakt på det tidspunkt kan opsige lejemålet på Esplanaden (tidligst fraflytning er medio 
2021 – medmindre andet aftales) og 3) der optages nye studerende på konservatoruddannelsen i 2022 
(der optages hvert 3. år). I det omfang det er hensigtsmæssig og muligt, kan flytningen evt. fremrykkes. 
Det vil blive afklaret nærmere i projektet.  
 
Projektet vil indgå i den strategiske portefølje, som løbende følges af strategisk ledelse, og hvor bestyrel-
sen periodisk orienteres om fremdrift. 
 
Økonomiske rammer og vilkår for flytningen  

Udgangspunktet for de økonomiske beregninger er Elgaard Architectures 2015 undersøgelse af mulig-
hederne for at flytte Konservatorskolen til Holmen. De skønnede prisen for flytningen til ca. 45 mio. kr. 
i 2015 svarende til ca. 47 mio. kr. i 2018-priser. 

I det videre arbejde med flytningen har Jeudan gennemført en nærmere analyse af prisen for flytning til 
samme bygning (som vi lejer af Jeudan). Den nye beregning er bl.a. baseret på færre og mere effektive 
kvadratmeter. Med afsæt i Jeudans oplæg, er den nye skønnede pris for flytningen estimeret til ca. 33 
mio. kr. Jeudan har tilbudt, at ombygningen kan finansieres over huslejen mod 10 års forlængelse af 
bindingen i lejekontrakten dvs. til år 2041. Det vurderes, at en sådan model årligt vil koste ca. 1,7 mio. 
kr. ekstra på den pågældende bygning.  Modellen formodes at kræve et aktstykke, til godkendelse i 
Folketingets Finansudvalg. 

Oplægget fra både Elgaard Architectures og Jeudan viser, at flytningen af Konservatorskolen – sammen 
med de øvrige huslejereduktioner - holder sig indenfor handlingsplanes økonomisk besparelsesramme.   
Begge skøn inkluderer ombygning, anskaffelse af nyt udstyr, hvor det nuværende ikke kan flyttes, buffer 
til ekstraordinære udgifter og selve flytningen.  

Der undersøges ligeledes andre muligheder for placering/konstruktioner af Konservatorskolen på 
Holmen.  

Vi har i forhold til Ministeriet påpeget at KADK har ”arvet” Konservatorskolens bygningsleje med et 
moderniseringsefterslæb. Der pågår en dialog om modeller for finansiering. 
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3d: Status på økonomi og LAB 

  

Handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK indeholder midler at styrke KADK:LAB (værksteder og 
laboratorier). Der er pt. afsat et samlet investeringsbeløb på 12 mio. kr. og derudover midler til en 
nyoprettet stilling som fælles leder af KADK:LAB. I forhold til arbejdet er der gennemført følgende: 

 

• Vision for KADK:LAB 
Med inddragelse af medarbejdere og studerende er der udarbejdet en tværgående foreløbig internt 
vision for KADK:LAB. Visionen indeholder en sammentænkning af forskning/KUV og 
undervisning på og omkring KADK:LAB. Visionen åbner for, at eksterne samarbejder som f.eks. 
mødet imellem KADK og eksterne brugere fra virksomheder, kan blive en del af KADK:LAB. 

 

• Ansættelse af en KADK:LAB leder  
I en nyoprettet stilling er Martin Staunsager Larsen netop ansat som leder for KADK:LAB. Han er 
netop tiltrådt, og hans opgave bliver at være personaleleder for medarbejderne og at lede processen 
frem imod et samlet KADK:LAB.  

 
• Pilotprojekt – sammenlokalisering metalværksteder 

I forbindelse med fraflytning af Lærlingeskolen til sommer flyttes Super Form Lab til Campus 
Holmen, og bl.a. som konsekvens heraf samles KADK’s metalværksteder for arkitektur og design. 
Det bliver et pilotprojekt i hvordan værksteder kan samarbejde på tværs af KADK med studerende 
fra forskellige uddannelser. 
 

• De næste skridt i processen  
Visionen skal konkretiseres i en mere konkret plan for prioritering af labs/værksteder, deres 
bestykning, placering, organisering og finansiering – herunder skal etableres en særlig indsats for 
ekstern finansiering.  

 
Økonomi  
KADK’s labs og værksteder er i dag organisatorisk spredt på skoler/institutter og udgør ca. 17 årsværk 
(ca. 20 personer). Til samling og udvikling af KADK:LAB er der i Handlingsplanen afsat midler til en 
lableder samt investeringer på 12 mio. kr. som investeres over de næste 3 år som den konkrete plan 
udvikles og udmøntes. Dertil kommer yderligere investeringer gennem ekstern finansiering. 
 
Indsatsen holder sig inden for den økonomiske ramme der blev besluttet i Handlingsplanen.  
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 26. juni 2018 
 Vedr. dagsordenens punkt 4 – strategiske udviklingsprojekter 

Bestyrelsen orienteres om og drøfter følgende emner under punkt 4 – strategiske udviklingsprojekter: 
 
a) Status på den samlede strategiske udviklingsportefølje 
Bestyrelsen præsenteres for et overblik (se bilag) på de enkelte projekters gennemførelsesgrad. Aktuelt 
er hovedparten af projekterne ”i grønt” og 4 projekter ”i gult”. At flere projekter er ”i gult” i forhold til 
tidligere, skyldes en ny og mere forsigtig kvantitativ opgørelsesmetode der tidligere i projektforløbet giver 
signal til ledelsen. 
  
I løbet af foråret 2018 er 4 projekter blevet afsluttet, idet de har opfyldt deres mål.  
• Projekt 8: KADK LAB projektet (vision udarbejdet) 
• Projekt 10: Udvikling af administrationen  
• Projekt 13: Et samlet campus på Holmen  
• Projekt 15: Ny projektstyringsmodel 
 
Desuden er 3 nye projekter kommet til. 
• Bygningskonstruktøroverbygning 
• Erhvervskandidatuddannelse 
• Branding og visuel identitet 
 
 
b) Projekt 1: kvalitetsudvikling og institutionsakkreditering 
Under punkt 4b) gøres særlig status på det strategisk projekt 1 ”Kvalitetsudvikling og 
institutionsakkreditering” herunder tydeliggørelse af bestyrelsens rolle. (Se bilag)  
 
c) Projekt 18: omsætning af faglighed til beskæftigelse,  

Under punkt 4C gøres særligt status for projekt 15 ”Omsætning af faglighed til beskæftigelse” med 
præsentation af aktiviteter der understøtter de kandidatstuderendes vej ud på arbejdsmarkedet.  

 
 
 
 
 
 
Bilag: 

- Bilag til 4a: status på den samlede strategiske udviklingsportefølje, samt skabelon til 
projektstatusvurdering 

- Bilag til 4b: status vedr. institutionsakkreditering 
 



Status i 
Udviklingsporteføljen 
juni 2018

Grøn indikator: Projektet afvikles som forventet 

Gul indikator: Der er udfordringer - opmærksomhed

Rød indikator: Projektet er i problemer

Blå indikator: Projektet er afsluttet



Afsluttede udviklingsprojekter
3. Programudvikling og studieordninger

2016-
2017

Nye programmer 2017, 
omorganisering

4. Ny plan for tværgående undervisning 2017 Afsluttet, rest i projekt 17

5. Obligatorisk praktikordning 2017 Afsluttet, rest i projekt 17

6. Dimittender i beskæftigelse 2017 2017 Videreført i projekt 18

8. Udvikling af KADK LAB
2017-
2018

LAB rapport og anbefalinger 
lanceret forår 2018, LAB –leder 
ansat pr. 1. juni 2018

10. Udvikling og effektivisering, administrationen
2017-
2018

Besparelser er udmøntet i 
budgetterne t.o.m. 2019

12. Strategi for synliggørelse/kommunikation
2016-
2017  

Strategien godkendt i bestyrelsen

13. Et samlet Campus 2017-21
Reduktion ifht. 
dimensioneringen realiseret

15. Ny projektstyringsmodel 2017 Model implementeret

Afsluttet forår 2018 med blå tekst



Indsatser Periode Gennemførelsesgrad Status Bemærkning

1. Kvalitetsudvikling og institutionsakkreditering 2016-2018

2. Kvalitetsudvikling af forskning/KUV 2017 Omfattende høring prioriteres

7. KADK tema: FN’s 17 bæredygtighedsmål 2017-19

9. Modernisering/flytning af Konservatorskolen 2017-2021 Afventer start-slutdato

11. Langtidsplanlægning af undervisning 2017-2018

14. Efter – og videreuddannelse 2017-09.19

16. EU persondataforordningen 2017-18 Forsinket proces

17. Erhvervskomp. i design- og arkitektuddan. 2017-18

18. Omsætning af faglighed til beskæftigelse 2017-18 Tidligt afgængerforløb prioriteret

19. Bygningskonstruktør overbygning 2018-09.19 Forsinket pga. travle ws-deltagere

20. Erhvervskandidatuddannelsen 2018-09.19 Projekt starter ultimo juni

21. Branding og visuel identitet 2018/19 Afventer start-slutdato

Udviklingsporteføljen juni 2018



Skabelon til projektstatus vurdering 
 

Rød, gul, grøn 

Projektejer og projektleder – alternativt styregruppen - vurderer i fællesskab projektstatus vha. 
spørgsmålene i nedenstående tabel. Der sættes ét kryds pr. linje i tabellen.  

Resultatet: 

• Projektet er grønt, hvis alle krydser er sat i grøn. 
• Projektet er gult, hvis mindst ét kryds er sat i gul. 
• Projektet er rødt, hvis mindst ét kryds er sat i rød. 

 

Spørgsmål til 
vurdering: 

Grøn Gul Rød 

Følger projektet sin 
tidsplan? 

Ja 
 
Nej – men styregruppen 
har clearet den udvidede 
tidsplan med SL  
 

Nej – men vi forventer, 
at indhente den 

Nej – og vi forventer 
ikke at indhente den 

Overholder projektet sin 
økonomiske ramme 

Ja 
 
Nej – men styregruppen 
har clearet det ekstra 
forbrug med SL  
 

Nej - ikke nu. Men 
summen forventes 
overholdt 

Nej – og et ekstra 
forbrug er nødvendigt 
for værdiskabelsen 

Er der opstået 
uforudsete hindringer 
for projektets 
leverancer? 

Nej 
 
Ja – men vi tager højde 
for dem og forventer 
ingen konsekvenser på 
tid og økonomi ved 
projektafslutning 
 

Ja – og vi arbejder på at 
imødegå problemerne 
og vurdere 
konsekvenserne på tid 
og økonomi 

Ja – og det i en grad så 
tid og/eller økonomi må 
revideres, hvis ikke 
værdiskabelsen for 
projektet skal justeres – 
alternativt projektets 
scope revideres 

Ser det på nuværende 
tidspunkt ud til, at 
projektet leverer de 
leverancer og når de 
mål, som er aftalt i 
kommissoriet? 

Ja. 
 
Nej – men styregruppen 
har clearet med SL, at 
scope er ændret 
 

Nej – men vi er i gang 
med at justere og 
forventer at komme på 
ret kurs og nå i mål 

Nej – og vi har brug for 
at SL godkender et 
ændret scope for 
projektet  

Er der på nuværende 
tidspunkt noget i 
fremtiden som I i 
projektet vurderer vil 
udfordre økonomi, tid 
eller merværdi? 

Nej Ja – og vi arbejder på at 
imødegå det. 

Ja – og vi kan allerede 
nu se, at det får 
konsekvenser for 
økonomi og/eller 
værdiskabelse/scope 

 

Uddyb gul  
 

Uddyb rød  
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 4b: Projekt 1, Kvalitetsudvikling og 
institutionsakkreditering 

 Status vedr. institutionsakkreditering 

 
Om institutionsakkreditering 
Som et led i Uddannelsesministeriets sikring af kvaliteten på de videregående uddannelser i Danmark, 
skal alle de videregående uddannelsesinstitutioner igennem en institutionsakkreditering hvert 6. år. De 
fleste har allerede været igennem deres første runde, men vi og vores søsterskoler og enkelte andre står 
først til at skulle igennem processen i 2019. En institutionsakkreditering er en godkendelsesprocedure 
efter helt faste kriterier, og formålet er at kontrollere, om vores eget kvalitetssikringssystem er indrettet 
og fungerer sådan, at man kan have tiltro til, at vi selv har styr på kvaliteten af vores uddannelser. 
Tidligere kontrollerede Danmarks Akkrediteringsinstitution (og før dét, Danmarks Evalueringsinstitut) 
kvaliteten af de enkelte uddannelser. Nu skal vi selv gøre det, men til gengæld bliver det kontrolleret, at 
vi gør det.  
 
Vi skal aflevere ansøgning om institutionsakkreditering (herunder en detaljeret beskrivelse af og 
dokumentation for vores kvalitetssikringssystem) 1. april 2019. Processen, som forhåbentlig vil 
resultere i en ”positiv akkreditering”, kommer derefter til at vare ca. halvandet år. Den består i 
hovedtræk i, at et ekspertpanel skal forholde sig til ansøgningen, besøge os osv. – og endelig skal 
Akkrediteringsrådet tage stilling til den indstilling, de kommer med.  
 
Bestyrelsens rolle 
Bestyrelsens rolle i kvalitetssikringen af uddannelserne er at godkende de overordnede rammer for 
KADK’s uddannelser (strategi, rammekontrakt, budget osv.) Derudover beskæftiger bestyrelsen sig med 
aspekter af uddannelsernes kvalitet gennem de løbende drøftelser af rektors orienteringer om interne 
evalueringer, udviklingsprojekter osv. Specifikt kommer bestyrelsen fremover til at blive orienteret om 
de handlingsplaner, der vil blive udarbejdet på baggrund af fagledernes uddannelsesredegørelser hvert 
andet år.   
 
Status 
Projekt 1 – forberedelsen af Institutionsakkrediteringen –  er lige nu på vej ind i en ny fase. 
Skinnerne er lagt, i og med at vores kvalitetssikringssystem er fastlagt og beskrevet, og nu skal vi have 
toget til at køre, forstået på den måde, at de vedtagne procedurer skal til at fungere.  Figuren herunder 
giver et overblik, som vil blive forklaret nedenfor.  
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 Kvalitetssikringshåndbogen er færdig. Håndbogen beskriver de mål for kvalitet i uddannelserne, 
som kvalitetssikringssystemet skal styre efter, indikatorer (hvordan vi kan se, om vi når målene), 
standarder (hvornår det er godt nok) og procedurer (hvem der skal gøre hvad.) Bogen skal sættes op 
grafisk, og betragtes som gældende fra 1. august. De store elementer i den udgøres af 
undervisningsevalueringssystemet (linje 2), uddannelsesredegørelsen (linje 3) og de eksterne 
uddannelsesevalueringer (linje 4), der beskrives nedenfor. Men derudover er der en række mindre 
arbejdsopgaver, der er nye for de forskellige medarbejdergrupper, og som vi nu skal have til at fungere i 
linjeledelsen (den blå/grønne pil). 

 Undervisningsevalueringssystemet er udviklet og har været i brug siden efteråret. Det fungerer 
rent teknisk, og vi får gode tilbagemeldinger fra underviserne om, at det er nemt at bruge. Men der er 
stadig udfordringer med at få alle til at tage det til sig og bruge det som det er tænkt, og vi skal også øve 
os mere på opfølgningsprocedurerne. Derfor opfatter vi det stadig som et projekt i en 
implementeringsfase.  

 Uddannelsesredegørelsen er en procedure for opsamling af ledelsesinformation til faglederne, og 
derpå deres refleksion over – og dialog med rektor om - uddannelsernes status og 
udviklingsmuligheder. Vi har en skabelon klar, og i efteråret skal vi afprøve processen.  

 De eksterne uddannelsesevalueringer er vi godt i gang med. Vi har gennemført den første på 
Konservatorskolen, og fået en rapport om uddannelsen fra de eksterne ekspertpanel. Vi er nu i gang 
med at forberede den samme proces på Designskolen.  

 Ansøgning om institutionsakkreditering. Ansøgningen, der har karakter af en omfattende 
redegørelse for hele vores kvalitetssikringssystem, skal afleveres 1. april 2019. Vi begynder så småt at 
arbejde på den efter sommerferien. 
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