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1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor – herunder status på ny faglig struktur 
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6. Godkendelse af årsrapport 
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Ad 1. Referat godkendes og underskrives  

Ingen bemærkninger til referatet.   

 

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 

Punkt 5 vedrørende "vækstplan for kreative erhverv – design" behandles i forlængelse af punkt 7. 

Herefter var der ingen yderligere bemærkninger til dagsordenen. 

 

Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   

Formanden meddelte,  

 at rektor og formand deltog i høringskonferencen om "vækstplan for kreative erhverv – 

design" d. 14. marts 2013 i Landstingssalen. 
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 at formanden har holdt møde med Anne Mette Rahbæk, direktør i Kulturstyrelsen, i 

forbindelse med at regeringen planlægger at udarbejde en ny arkitekturpolitik. Formanden har 

anmodet om, at rektor og evt. udvalgte bestyrelsesmedlemmer med arkitektfaglig baggrund 

inddrages i processen. 

 

Ad 4. Meddelelser fra rektor 

Rektor meddelte, 

 at Tine Saabye, stadsarkitekt i København, har accepteret at blive formand Arkitektskolens 

aftagerpanel 

 at Michael Højlund Rasmussen, Ledende konservator, Konserveringscenter Vest, Esbjerg, har 

accepteret at blive formand for Konservatorskolens aftagerpanel. 

 at de øvrige menige medlemmer af hhv. Konservatorskolen og Arkitektskolens aftagerpaneler 

forventes at være på plads snarest (den endelig sammensætning af aftagerpanelerne 

godkendes af bestyrelsen elektronisk). Alle KADK's aftagerpaneler forventes at være 

genetableret og i funktion i april (Designskolens aftagerpanel er allerede i funktion).    

 at der har været holdt to meget konstruktive møder med de studerendes formandskab. 

 at Uddannelsesministeriet har tildelt Designskolen Kolding (DK), Arkitektskolen Aarhus 

(AAA) og KADK midler til internationale udstillingsaktiviteter. Midlerne kan søges og ydes 

som tilskud (maks. 30%) til internationale udstillingsaktiviteter, såfremt der er ekstern 

finansiering (min. 40 %).      

 at KADK får besøg af fru Haikio, gift med den finske præsident, i forbindelse med det finske 

præsidentpars statsbesøg i Danmark. Kronprinsesse Mary deltager i besøget på KADK. De 

besøger afdeling 10 og beklædningslinjen. Temaet er bæredygtighed. 

 at KADK deltager i projektet Inno+. KADK har indsendt i alt 11 forslag til 

prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation, og har efterfølgende modtaget 

invitationer til samtlige af Inno+'s fem workshops, som har til hensigt at kvalificere arbejdet 

med det kommende Inno+-katalog. 

 at Rigsrevisionen har bebudet, at de ønsker at gennemføre en udvidet revision primo maj 

2013.   

 

Rektor orienterede herefter om status for den nye faglige struktur og seneste nyt fra de tre skoler: 

Inden udgangen af 2013 forventes den overordnede vision og strategi udfoldet i skolestrategier og 

institutstrategier, og nye institutter er bemandet med institutledere, programansvarlige og øvrige VIP-

ansatte, som er parat til at gå i gang ved skolestart 2014. Ledelsen nedsætter 12 projektgrupper til at 

bistå med forberedelsen og implementering af den nye faglige struktur: 

 

 Projektgruppe 1-7 = institutter 

 Projektgruppe 8 = tværgående 

 Projektgruppe 9 = VIP-bemanding 

 Projektgruppe 10 = Studenter-bemanding, 

 Projektgruppe 11 = TAP-struktur 

 Projektgruppe 12 = lokalefordeling. 

 
Kunstakademiets Konservatorskole (KK):  

 René Larsen fratræder som fagleder og går på deltidsefterløn pr. 1/9-2013. 
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 KK har i forbindelse med optag modtaget 183 ansøgninger mod 69 sidste gang, og det ser ud 

til, at der er overskud af kvalificerede ansøgere til alle fem afdelinger. Samtaler m.m. med 

ansøgerne vil foregå i maj. 

 Samtlige bachelorstuderende er nu i gang med deres afgangsopgaver, som afleveres 8. maj, og 

eksaminerne afholdes juni. 

 KK's VIP-forsamling bakker enigt op om F&U's forslag til ny samarbejdsaftale, som sikrer at 

studieprogrammet for de kommende tre år fra september kan gennemføres inden for de 

budgetterede rammer.  

 KK har gennemført en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som behandles på møde i den 

lokale arbejdsmiljøgruppe næste uge, hvor resultaterne vil blive omsat og inddraget i den 

løbende miljøhandlingsproces, hvad angår det fysiske arbejdsmiljø og sikkerheden for de 

studerende. 

 
Kunstakademiets Designskole (KD):  

 I regi af KD's deltagelse i sit innovationsnetværk har der været afholdt et meget spændende 

modeseminar om Modetalent.  

 KD har uddelt Grete Jalks hæderslegat for tredje gang, denne gang var modtageren Astrid 

Tolnov. 

 Udmøntningen af de ekstra FL midler til forskning er sat i gang med bl.a. en professor MSO 

og Ph.d.-stillinger, på baggrund af en strategi for udvikling og fastholdelse af eksisterende 

forskningsklynger samt understøttelse af specialefaglig forskning indenfor skolens 

programmer og understøttelse af vækstlagene. 

 Bidraget til at sætte et nyt innovationsnetværk i søen, afventer respons fra behandlingen, 

sammen med DK, AAA m.fl. Design og Kunstnerisk udvikling skal være vækstdriver for 

netværket. 

 Nye samarbejdsaftaler om udveksling af studerende, undervisere og forskere er på vej med 

Hong Kong Design Institute og Hong Kong Polytechnic University. 
 
Kunstakademiets Arkitektskole (KA): 

 Kunstakademiets Arkitektskole har oplevet studenterprotester i forlængelse af udmelding om 

organiseringen af den nye faglige struktur. Rektor har som opfølgning holdt konstruktive 

møder med de studerendes formandskab.  

 KA er i gang med en evaluering af skolens forskning i perioden 2005-10. KA har i den 

forbindelse afleveret en selvevalueringsrapport og haft første besøg af et eksternt 

internationalt forskningsevalueringspanel, der barsler med en endelig rapport i maj.  

 Kandidatprogrammet CITA-studio er blevet til et engelsksproget kandidatprogram. Det 

betyder, at KA nu har fire engelsksprogede kandidatprogrammer.  

 

Rektor oplyste at ansøgningsfristen til kvote 2 netop er overstået for alle tre skoler med følgende 

positive resultater: 

 Arkitektskolen har modtaget omkring 813 ansøgning (heraf forventes nogle overført til kvote 

1) 

 Designskolen har modtaget 1606 ansøgning i 2013 mod 1586 i 2012 

 Konservatorskolen har modtaget 183 ansøgninger i 2013 mod 68 i 2012 

 Kunsthåndværkeruddannelsen har modtaget 69 ansøgninger i 2013 mod 57 i 2012 

 

Ad 5. Vækstplan for kreative erhverv - design 

Punktet blev drøftet i forlængelse af dagsordenens punkt 7. 
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Ad 6. Godkendelse af årsrapport 

Rektor orienterede om arbejdet med Årsrapport 2012, og de udfordringer der har været i forbindelse 

med at tre medarbejdere i Økonomi er fratrådt forud for arbejdet med årsregnskabet. 

 

Rektor redegjorde herefter kort for årsrapportens overordnede faglige og økonomiske resultater: 

Den faglige del af årsrapporten bærer præg af de mange opgaver og projekter i forbindelse med 

fusionen i 2012 – herunder f.eks. ansættelse af rektor, etablering af en ny overordnede ledelsesmodel 

(strategisk ledelsesteam), arbejdet med en ny faglig struktur og udarbejdelsen af en ny overordnede 

fælles vision og strategi for KADK frem mod 2015.   

 

Af regnskabet i den økonomiske del af årsrapporten fremgår det, at der er et lille overskud på 0,6 mio. 

kr. mod et forventet og budgetteret underskud på 0,5 mio. kr. KADK's egenkapital udgør ca. 12 mio. kr. 

(ekskl. statsforskrivningen på 5, 4 mio. kr.). Det overordnede økonomiske resultat for 2012 vurderes på 

den baggrund at være meget tilfredsstillende. Regnskabet for 2012 bærer overordnet set præg af 

gennemførelsen af de store lønbesparelser, der primært har fundet sted i administrationen. 

  

Uffe Hundrup gjorde opmærksom på, at der er udarbejdet et rettelsesblad til årsrapporten (uddelt på 

mødet), idet KADK op til bestyrelsesmødet løbende har været i dialog med Uddannelsesministeriet om 

bl.a. uddybende forklaringer til årsrapportens faglige og økonomiske resultater.  

 

Bestyrelsen drøftede årsrapporten (inkl. rettelsesblad) for herefter at godkende og underskrive 

årsrapporten. Årsrapporten indsendes til Uddannelsesministeriet senest d. 4. april 2013 med forventet 

offentliggørelse omkring d. 12. april 2013. 

 

Rektor informerede efterfølgende bestyrelsen om ledelsens tiltag i forbindelse med Økonomichef Jacob 

Døjholts fratrædelse. Ansættelse af ny økonomichef forventes at være på plads snarest. 

 

Ad 7. KADK Vision og Strategi 2015 

Prorektor Svend Lawaetz fremlagde visions- og strategioplægget, KADK 2013-15: Flere kandidater i 

arbejde. Udover visionen indeholder strategien fire pejlemærker samt en implementeringsplan frem 

mod 2015 som bestyrelsen skal tage stilling til. 

 

Visions- og strategioplægget har forud for bestyrelsesmødet været præsenteret i institutionens 

forskellige ledelsesfora, de studerendes formandskab, SU og Fagligt råd med henblik på dialog og input. 

Oplægget er for hvert møde blevet revideret. Den overordnede vision skal, så snart den foreligger 

godkendt, udfoldes på skole- og institutniveau; først udarbejdes mere fagspecifikke strategier for de 

enkelte skoler på baggrund af den overordnede KADK strategi, herefter udarbejdes strategier for hvert 

af de nye institutter. Visionen skal gennemføres inden for det nuværende budget. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter visions- og strategioplægget, og følgende kommentarer blev bl.a. fremført: 

 Stor ros til visions- og strategioplægget 

 Visionen kan dog være endnu mere ambitiøs 

 Ordet "kunst" under pejlemærker blev der udtrykt både for og imod. 

 KADK skal visuelt være tydeligere omkring at udstille de studerendes produktion 

 Der er behov for at drøfte taxametermodel i forhold til løfte grundbevilling - herunder drøfte 

"våd-område" vs. "tør-område". Tegnebordsundervisning bør kunne klassificeres under 

vådområdet sammen med værksteder og laboratorier. 

 Meget positivt at visionsoplægget står på tre ben: videnskab, kunstnerisk udvikling og praksis. 
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 Vigtigt at KADK ikke kun lader sig påvirke af ydre pres og påvirkninger. 

 Gerne mere internationalisering, men også mere bevidsthed om hvilken form for 

internationalisering, og hvordan den kan være med til at kvalificere KADK's særlige tilgange. 

 Det overordnede visions- og strategioplæg kan for udefrakommende virke som om det lægger 

mere vægt på struktur end indhold (idet det faglige indhold først planlægges udfoldet i skole-

/institut-strategierne).  

 Visionen er god, men kan være kortere og mere lige til. 

 Ordet "verdensklasse" i visionen gør det svært at måle os konkret op mod andre institutioner. 

Skriv f.eks. i stedet Skandinaviens bedste eller lignende. 

 De enkelte strategipakker kan med fordel udfoldes nærmere. Hvordan skal de konkret 

opfyldes? 

 Bestyrelsen bør følge op på strategipakkerne efter halvt til helt år. 

 Missionen skal udtrykke, hvad det er man vil savne hvis KADK ikke er der.  

 Savner beskrivelse af hvordan KADK kan "outperforme" og være fyrtårn - f.eks. gennem 

strategi om øget ekstern finansiering.  

 KADK skal være mere synlig nationalt såvel som internationalt. Fonde vil gerne belønne noget 

der er synligt og succesfuldt. 

 Strategiens titel er for politisk korrekt – kunne i stedet være: "danske kandidater med globalt 

udsyn" 

 Strategien kan uddybes i forhold til at internationalisering ikke kun er at sende studerende til 

udlandet. Undervisere og professorer skal også være inspiratorer. Der skal tænkes i, hvordan 

KADK kan rekruttere for at opnå et højere niveau af internationalisering.  

 Titlen på visionsoplægget er snæver og kunne være bredere 

 Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er ikke helt præcist formuleret i forhold 

konservatorskolen. 

 Der burde i forhold til den politiske dagsorden tages beskik af, at der i højere gives bevillinger 

på baggrund af produktionen af forskningspublikationer. I den forbindelse skal det overvejes 

hvorledes KUV kan måles. 

 Burde have understrategi for, hvordan KADK kan øge bevilling gennem ekstern finansiering 

 Missionstekst må gerne være tydeligere. Byt om på afsnit 2 og 3. Afsnit 3 bliver en gentagelse.  

 Vision og mission træder hinanden over tæerne. Mission burde udtrykke, hvad vi er til for, 

mens visionen burde pege på hvor vi vil hen.  

 KADK bør være påpasselig med at overgå til et bevillingssystem, der bygger på et system, der 

udelukkende måler publikation kvantitativt. 

 Vigtigt at oplyse ministeriet om, hvad det kræver at blive blandt verdens bedste – jf. f.eks. 

arkitektur og design på Umeå Universitet. 

 I visionsteksten bør afsnit 3 komme før afsnit 2, idet det "nordiske" bør komme før det 

"internationale". 

 Bruge KADK's værdier som filter i forbindelse med indgåelse af nye internationale 

uddannelses- og forskningssamarbejder eller samarbejde med erhverv etc. 

 Det er vigtigt, at bemærke i forhold til værdier og ledelse, at de faglige miljøer også er det 

administrativt faglige miljø. 

 

Rektor takkede bestyrelsen for de mange konstruktive bemærkninger, og understregede bl.a. at 

spørgsmålet om indhold før struktur kan gøres bedre, men så snart skolevisionerne foreligger så vil der 

komme mere fokus på det faglige indhold. Blot det at visionen sætter samlet fokus på kombinationen af 

de tre ben: videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling er et afgørende skridt. 
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Bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af bestyrelsens drøftelser: 

1) at der ikke er bemærkninger til implementeringsplanen, og at den er godkendt 

2) at mission og visionsteksten gennemskrives 

3) at det endelige visionsoplæg godkendes elektronisk af bestyrelsen 

 

Rektor orienterede og redegjorde herefter kort for vækstplanen for kreative erhverv - design, og 

hvordan vækstplanens 11 punkter med relevans for KADK kan indarbejdes i KADK's arbejde med 

strategien. KADK forventes at skulle dokumentere opfyldelse af de punkter i vækstplanen som 

vedrørende KADK. Oversigt over vækstplanens punkter med relevans for KADK blev uddelt på mødet. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger til punktet. 

 

Ad 9. Intern evaluering af bestyrelsens arbejde 

Lukket punkt – alene for bestyrelsens medlemmer. 

 

 


