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5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

6. Meddelelser fra rektor (siden sidst) 

7. Status vedr. visions- og strategiarbejdet 

8. Bestyrelsesseminar 2013 – temaer 
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Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Mette Kynne Frandsen (MKF), 
Tobias Koefoed-Nordentoft (TKN), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub 
Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise 
Sommer (ALS). 
 
Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL).  
 
Afbud: Heidi Schøbel Jacobsgaard (HSJ); Administrationschef Mette Mejlvang (MM). 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor – herunder status på ny faglig struktur 

5. Vækstplan for kreative erhverv – design (bilag) 

6. Godkendelse af årsrapport 

7. Godkendelse af KADK Vision og Strategi 2015 

8. Eventuelt 

9. Intern evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt) 

 
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. 
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 Indstilling til bestyrelsesmødet den 28. august 2013 
 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 3.  
Økonomisk halvårsopfølgning 2013 

 
Sagsfremstilling: 
 
Der er udarbejdet halvårsregnskab 2013 for KADK. 
 
Resultatet efter 1. halvår viser et overskud på ca. 3 mio. kr. Hovedforklaringen på 
overskuddet er, at forbruget af de nye forskningsbevillinger på finansloven først er 
ved at starte op nu efter forberedelse af projekter i starten i 1. halvdel af året. 
 
Prognosen for 2013 viser et lille overskud på ca. 0,3 mio. kr. som forudsat i bud-
gettet. Det forventede resultat rummer dog en række usikkerheder, som søges 
afklaret frem til 3. kvartals opfølgning med henblik på overholdelse af budgettet. 
 
I relation til årsrapporten for 2012 har KADK haft besøg af Rigsrevisionen med 
henblik på gennemgang af regnskabet i årsrapporten. Der er en god dialog med 
Rigsrevisionen, som forventes af komme med en tilbagemelding på gennemgangen i 
den nærmeste fremtid. Når tilbagemeldingen foreligger, vil den blive forelagt 
bestyrelsen. 
 
 
 
Indstilling: 
 
Bestyrelsen orienteres om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 og prognose for hele 
2013 med de tilhørende usikkerhedspunkter.  
 
 

 
Sagsbehandlere:  
 
Villy Dahl Jensen 
Økonomichef 
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Budget 2013 i tabel 1 er vedtaget på bestyrelsens møde i december 2012. Der er budgetteret med et 
overskud på 0,3 mio. kr. som følge af indtægter på 316,1 mio. kr. og udgifter på 315,8 mio. kr. Budgettet 
består af ordinær virksomhed og eksterne finansierede projekter.  

Resultatet 1. halvår og forventningerne til resultatet for 2. halvår viser til sammen et overskud på 0,3 
mio. kr. svarende til budgettet. Både indtægter og udgifter ligger dog 9,0 mio. kr. under budgettet, og 
det skyldes primært mindre aktiviteter på de eksternt finansierede forskningsprojekter på 7,1 mio. kr., 
og at nye forskningsbevillinger på finansloven først er ved at udmønte sig i konkrete projekter nu. 

Der knytter sig en række usikkerheder til forventningen for 2013, som samlet udgør ca. 18 mio. kr. i 
potentielle udgifter. I forventningerne for 2013 er der indregnet 6,6 mio. kr. til imødegåelse af disse 
usikkerheder. Frem mod budgetopfølgningen for 3. kvartal søges disse usikkerheder afklaret med 
henblik på overholdelse af budgetrammen. 

Samlet viser regnskabet for 1. halvår et overskud på 0,9 mio. kr. og der er udarbejdet forventninger for 
2. halvår med et mindre underskud på 0,6 mio. kr. således at budgettet holdes. Til forventningerne 
knytter der sig dog en række usikkerheder jf. afsnit nedenfor om usikkerheder i budgettet. 

Regnskabsopfølgning efter 1. halvår 2013 

Regnskabet efter 1. halvår viser et overskud på 0,9 mio. kr. som følge af indtægter på 151,4 mio. kr. og 
udgifter 150,5 mio. kr. Forsinket indtægtsføring af 2,2 mio. kr. under Øvrige indtægter vedrørende 
eksterne projekter betyder, at det faktiske resultat er et overskud på 3,1 mio. kr. 

 

Tabel 1. Samlet opfølgning efter 1. halvår
Forbrug 1. halvår Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 2. halvår 2013 i alt Dif.

Indtægter 316,1 151,4 48% 155,7 307,1 -9,0
 - Bevilling 273,9 136,7 50% 135,7 272,3 -1,6
 - Øvrige indtægter 42,2 14,7 35% 20,0 34,8 -7,4

Udgifter 315,8 150,5 48% 156,3 306,8 9,0
 - Løn 175,3 87,6 50% 86,3 173,9 1,4
 - Øvrig drift 134,6 60,1 45% 67,0 127,1 7,5
 - Afskrivninger 5,9 2,8 47% 3,0 5,8 0,1

Total 0,3 0,9 304% -0,6 0,3 0,0

    
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
Økonomi 
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Budgetopfølgning 2. kvartal 2013 
 

 Bilag pkt. 3 – Økonomisk halvårsopfølgning 
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Under indtægterne svarer bevillingen på 136,7 mio. kr. til 50% af budgettet, mens Øvrige indtægter på 
14,7 mio. kr. kun udgør 35% af budgettet. Korrigering for ovennævnte manglende indtægtsføring af 2,2 
mio. kr. får indtægter på 16,9 mio. kr. til at udgøre 40% af budgettet. Manglende indtægter efter 1. 
halvår på ca. 10% af budgettet svarende til 4,2 mio. kr. skyldes primært mindre aktivitet på eksternt 
finansierede projekter i første halvår på 3,6 mio. kr.  

Samlede udgifter på 150,5 mio. kr. udgør 48% af budgettet. Forbruget er 7,4 mio. kr. under et samlet 
forbrug på 50%, hvoraf 3,6 mio. kr. kan henføres til mindre aktivitet på de eksternt finansierede 
projekter. De sidste 3,8 mio. kr. hænger primært sammen med forsinkelser på aktiviteter under 
forskningsbevillingerne på finansloven. 

Forventninger til 2. halvår 

 I 2. halvår forventes et mindre underskud på 0,6 mio. kr., således at det samlede resultat for 2013 
forventes at blive et overskud på 0,3 mio. kr. For hele 2013 ligger både indtægter og udgifter 9,0 mio. 
kr. under budgettet, hvilket primært skyldes lavere aktivitet på eksternt finansierede 
forskningsprojekter på 7,1 mio. kr.  

På indtægterne er der reduktion af bevillingen på 1,6 mio. kr. som følge af bidrag til finansiering af 
akkrediteringsopgaver for 0,6 mio. kr., 7. fase af statens indkøbsprogram for 0,2 mio. kr. og 
dispositionsbegrænsning som følge af forventet lavere lønudvikling i 2013 på 0,8 mio. kr.  

Øvrige indtægter på 34,8 mio. kr. er 7,4 mio. kr. under budget på 42,2 mio. kr. Differencen kan primært 
henføres til forventede mindre aktivitet på den eksternt finansierede virksomhed på i alt 7,1 mio. kr.  

Forventede samlede udgifter i 2013 på 306,8 mio. kr. betyder mindre forbrug på løn på 1,4 mio. kr. og 
Øvrig drift og afskrivning på i alt 7,6 mio. kr. Mindre forbruget på løn på 1,4 mio. kr. dækker over et 
mindre forbrug på eksternt finansierede projekter på 4,6 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 
ordinær virksomhed på 3,2 mio. kr. Merforbruget på løn kan dækkes af et mindre forbrug på drift. 

På øvrige driftsudgifter kan 2,5 mio. kr. af det forventede mindre forbrug på 9,0 mio. kr. henføres til 
eksternt finansierede forskningsprojekter. De sidste 6,5 mio. kr. kan primært henføres til forsinkelser 
på aktiviteter under forskningsbevillingerne på finansloven. 

Usikkerheder i budgettet 

Overskuddet på 3,1 mio. kr. efter halvår giver gode forudsætninger for at ramme budgettet for 2013. Der 
er dog en række forhold i budgettet, som giver anledning til usikkerhed. Samlet set beløber usikkerhed 
sig til ca. 18 mio. kr. i udgifter. I forventningerne for 2013 er der indregnet 6,6 mio. kr. til imødegåelse 
af disse usikkerhedspunkter. Punkterne søges afklaret inden opfølgning for 3. kvartal 2013 med henblik 
på overholdelse af budgettet.  

De enkelte usikkerhedspunkter består af følgende: 

1. Indtægtsbudgettet forventer forbrug af reserveret bevilling fra 2012 på 1,1 mio. kr. Som følge af 
afprøvning af budgetlovens bestemmelser om udgiftsloft i 2013 kan der ikke anvendes denne form for 
opsparing uden godkendelse fra departementet. Denne godkendelse foreligger ikke på nuværende 
tidspunkt. 

2. Indtægtsbudgettet rummer under Økonomiafdelingen to budgetposter post på i alt 5,3 mio. kr. 
vedrørende salg af varer og generel ledelse og administration. Ingen af de nuværende ansatte i 
Økonomiafdelingen har kendskab til indholdet af disse indtægtsposter, og der er ikke bogført tilhørende 
indtægter under Økonomiafdelingen. Da de manglende indtægter efter 1. halvår primært kan henføres 
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til eksternt finansierede forskningsprojekter kan det betyde, at indtægterne er placeret andre steder i 
regnskabet. Der er dog en risiko for, at indtægterne andre steder udtrykker behov for øgede udgifter. 

3. Gennemgang af eksternt finansierede forskningsprojekter viser, at der skal lukkes projekter med 
over- og underskud, som skal overføres til den ordinære virksomhed. Foreløbig opgørelse viser, at der i 
værste tilfælde vil være et samlet underskud på 8,1 mio. kr., hvoraf der i budgettet er afsat 1,5 mio. kr. til 
imødegåelse af projektunderskud og ekstraordinære udgifter. Den foreløbige opgørelse viser, at der 
samlet er underskud på Arkitektskolens projekter på i alt 1,0 mio. kr., ph.d.-forløb under administra-
tionen på 2,3 mio. kr., READ-udvikling under administrationen på i alt 0,9 mio. kr. og diverse projekter 
under administrationen på 0,3 mio. kr. Hertil kommer projekter under det nedlagte forlag vedrørende 
bogudgivelser med tilhørende varelager på i alt 3,7 mio. kr. 

4. Øgede udgifter til en række aktiviteter under ordinære virksomhed til ny organisationsstruktur på i 
alt 0,6 mio. kr., forbrug af varelager uden for budget på ca. 0,2 mio. kr. og eventuel belastning ved 
lukning af Center for Designforskning på 0,3 mio. kr. Samlet usikkerhed på 1,1 mio. kr. 

5. Mulig betaling for omlægning af gulvet i bygning 90 til en løst anslået værdi af mellem 0,3 og 1,0 mio. 
kr. Gulvet har vist sig ikke at være tilstrækkelig understøttet, og det undersøges nu om udbedringen skal 
ske for ejers eller lejers regning. 

6. Aktiviteter under forskningsmidlerne på finansloven starter op i 2. halvår. Det præcise omfang 
kendes ikke, men det skønnes at kunne udgøre op til 2,0 mio. kr. i 2013. 

7. Gennemgang af balancen i forbindelse med halvårsregnskabet har vist, at der kan være behov for 
justering af hensættelsen til feriepengeforpligtelsen. Den nuværende hensættelse er baseret på 30 
skyldige feriedage pr. medarbejder. Moderniseringsstyrelsen har i Vejledningen om Beregning og 
bogføring af feripengeforpligtelser opgjort det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr. medarbejder 
til 34,5 dage. Hvis antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder på KADK udgør 34,5 dage ved 
årsskiftet (og antallet af medarbejdere er uændret) vil den anvendte beregningsmetode betyde en 
yderligere hensættelse til feriepengeforpligtelsen på ca. 2,0 mio. kr. Der foretages nu en gennemgang af 
den hensatte feriepengeforpligtelse med henblik på afklaring af ved 3. kvartals opfølgning. 
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Journalnr.: 002401 Kommunikation SLW/KR 

 Indstilling til bestyrelsesmødet den 28. august 2013 
 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 4.  
Nyt navn/visuel identitet 

 
Sagsfremstilling: 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering står foran to 
væsentlige strategiprojekter, formuleret i KADK vision og strategi 2013-15: ny visuel identitet og ny 
hjemmeside (strategipakke 9). Fusionen af tre skoler var en realitet i 2012, og tiden er nu kommet til at 
give vores lange og sammensatte navn, midlertidige visuelle identitet og profil et servicetjek. Målet er, 
at KADK bliver indplaceret som Nordens førende akademi og kan markere sig tydeligt i et stort felt af 
danske og internationale universiteter, eliteskoler og akademier, og det kræver en høj grad af 
genkendelighed, tydelighed og konsistens i vores kommunikation og branding. Som det er nu bliver 
dette besværliggjort af et usædvanlig langt navn.  
 
Derfor vil vi i efteråret 2013 arbejde på en enklere udgave af navnet, som led i processen omkring 
udvikling af ny visuel identitet og webplatform, der kan understøtte KADK’s strategiske visioner.  
 
Nyt brugsnavn: Vi vil forenkle navnet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering med et nyt brugsnavn/akronym, der kan fungere bedre i daglig brug, i en 
visuel identitet og på dansk/engelsk. Dermed vil vi sikre genkendelighed og konsistens på tværs af 
medier og platforme. Som del af identiteten udvikles desuden et system for subbranding på skole-, 
center- og institutniveau.    
 
Sådan gør vi: Som del af processen skal navnet afstemmes med Uddannelsesministeriet og udvalgte 
eksterne interessenter, og det sker via en minihøring i efteråret 2013. Derefter lancerer vi en intern 
idékonkurrence blandt KADK’s studerende og medarbejdere, der kan byde ind på udfordringen: 
hvordan bør en ny visuel identitet se ud? Vinderforslaget færdiggøres af KADK i samarbejde med en 
implementerings-partner/bureau, der vil stå for færdigudvikling, designmanual, produktion og 
implementering.  
 
Indstilling: 
Det indstilles at bestyrelsen orienteres om processen frem mod valg af nyt navn/visuel identitet for 
KADK. 

 

Sagsbehandlere:  
 
Svend Lawaetz 
Prorektor 
 
Kristian Rise 
Kommunikationschef 
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 Meddelelser fra rektor (siden sidst) 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 6.  

 
KADK 
 

• Strategi- og visionsarbejde: behandles under dagsordenens punkt 7 vedr. strategiopfølgning. 
 

• Fundraising: KADK deltager i workshops omkring regeringens Inno+-satsning.  
 

• Systemimplementeringer: Der er indgået aftale om et nyt fælles ESDH (journal-) system, 
der skal erstatte de tre skolers hidtidige forskellige systemer. Implementeringen er påbegyndt 
med henblik på ibrugtagning pr. 1. januar 2014. Intranet er desuden afsluttet i juni 2013.  
 

• Afgangsudstillinger sommer 2013: Vi har afviklet den største samlede afgangsudstilling til 
dato: 120 arkitekter og 60 designere i samlet udstilling på Holmen. 25 kunsthåndværkere på 
Bornholms Kunstmuseum. 
 

• Fint besøg: I starten af april besøgte den finske statsministerfrue og kronprinsessen KADK og 
fik bl.a. her forevist bæredygtig mode, begge udviste stor interesse. 
 

Arkitektskolen 
 
• Ph.d.-stipendier: Opslag af 4 ph.d.-stipendier inden for temaerne Complex Modeling (CITA); 

bæredygtig teknologi og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (Institut 1 og 2); 
planlægningsstrategier (Institut 3); møbelkunst (Institut 4 og KD).  
 

• Forskningsevaluering: I det forgangne studieår har skolens institutledere, 
forskningsadministrationen og KADK's forskerleder udarbejdet en selvevaluering over skolens 
forskning i perioden 2005-10, der har dannet grundlag for en ekstern evaluering, anført af et 
internationalt evalueringspanel. Vi har i foråret haft møder med dem, og de har netop lagt 
sidste hånd på evalueringsrapporten, der vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside. Også 
dette arbejde vil kunne bruges, når de nye institutter skal lave en strategi for deres forskning. 

 
• Pædagogikum: Bevilling af 9 pædagogikum-forløb for KA’s studieadjunkter. 

 
• Udstillinger: Bl.a. Møbel/rum udstilling i Milano sammen med KD; udstilling af Christina 

Capetillos fotografier bl.a. i Festsalen og på Bornholms Kunstmuseum; afgangsudstilling; 
akademiudstillingen “So-Long” med studieafdeling 6’s studiearbejder gennem flere år; 
udstilling af CINARK i UK (se www.karch.dk) 
  

• Engelsksproget kandidatprogram: Cita-studio har nu et engelsksproget kandidatprogram.  

• Aftagerpanel: Faldet på plads jf. tidligere korrespondance.  

• Seminarer m.v.: Scandinavian Sustainable Summer Course_2013 ved CINARK samt 
deltagelse i Teatrum Mundum Workshop.  
 

• Samarbejde om +2-projekt: KA har indgået samarbejde med arkitektstandens 
organisationer om gennemførelse af et +2-pilotprojekt. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet, og 
der arbejdes på at skaffe flere midler (+2 beskriver en praksis som allerede findes i de fleste 
andre Europæiske lande, hvor det kræves at man som arkitekt udover en 5-årige akademiske 
uddannelse også skal supplere med en 2-årig superviseret praksisperiode, såfremt man ønsker 
at være praktiserende).  
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Designskolen 
 

• Finanslovsmidlerne: Designskolen har ekstraordinært fået en bevilling på 6 mio. kr. til 
forskning, der skal afvikles i perioden 2013-15. Vi har som tidligere nævnt valgt at satse på 
forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomheds vækstlaget, praksis/fagnær forskning og et 
nødvendigt boost af vores senior forskerlag med MSO stillinger, incl.lærer phd og adjunkturer. 
Disse stillingsopslag er nu endelig på vej ud og de første slåes op med deadlines i løbet af august. 
Ansættelserne vil komme i takt med at de i nogle tilfælde nødvendige eksterne ressourcer 
kommer på plads og at opslagene kan blive kvalificerede og de nødvendige bedømmelses- og 
ansættelses udvalg komme på plads.  
 

• Udvekslingsaftaler: 2 nye aftaler er så godt som underskrevet med HKDI / Hong Kong 
Design Institute og POLYU/ Hong Kong Polytechnic University, begge aftaler blev der taget 
initiativ til da skolen var med på HKBODW I december 2012. Aftalerne dækker udveksling på 
studenter såvel som underviser niveau. 
 

• Innovationsnetværk: INNONET er et nyt innovationsnetværk mellem KDesignskolen, 
KArkitektskolen, Århus Arkitektskole og Designskolen Kolding. Netværket er under udvikling 
frem mod aflevering 1. oktober hvorefter ansøgningerne behandles. Det vides først på efteråret 
om ansøgningen bærer frugt. Netværket beskæftiger sig med samfund, innovation, grøn 
teknologi, smarte/intelligente bydannelser mv. 

•  
• Ny samarbejdsaftale: KADK har indledt samarbejde med CBS om fælles kandidatuddannelse 

i Designmanagement. Samarbejdet er under udvikling med ønsket om at afprøve en pilot i 2014. 
 

• Diplomuddannelse: Designskolen udbyder fra dette semester i samarbejde med UCC og 
Index en diplomuddannelse i designbaseret læring og en diplomuddannelse i designstrategi og –
ledelse.  Uddannelsen er lige blevet godkendt af ministeriet og forventes igangsat efter planen i 
løbet af det kommende studieår.  
 

• Modeshow sommer 2013: Afviklet stor modebrancheevent i samarbejde med Teko og 
Kolding samt en række events under Copenhagen Fashion Week.  
 

• Udstillinger: Også på udstillingsområdet har skolen markeret sig flot i samarbejde med 
afdeling 11 på KA udstillede vi et stort fælles skole projekt TYPE KADK på ll Salone i Milano i 
April. Meget flot udstilling og meget fin opmærksomhed. Og her I slutningen af juni måned 
åbnede skolens afgangsudstilling på Holmen også her med fin presse og besøgstal. Børsens fine 
gamle sal var d. 1 juli rammen om det første fælles modeevent de danske skoler imellem, her 
havde DK, KD og TEKO inviteret den danske og internationale presse og branche til et 
show/matchmaking event som var meget fint orkestreret og hvor der var meget fin 
opmærksomhed på det direkte møde mellem designere og branche. 
 
  

Konservatorskolen 
 

• Forskningsformidling: flot dansk og international omtale af ph.d. Cecil Krarup Andersen: 
”Voks og harpiks skader verdenskunsten”. 
 

• Aftagerpanel: Konservatorskolen har også nedsat aftagerpanel - jf. tidligere korrespondance. 
 

• Forskningspuljer: Der arbejdes på nationalt plan med input vedr. kultur- og naturarv til den 
kommende EU-forskningspulje Horizon-2020, som ventes at muliggøre dansk bevillingsandel 
på 5-7 mia. kr. 
 

• Jubilæum: KK holdt velbesøgt 40 års Jubilæum på dagen, 30. maj, og afholder international 
studenterkonference 12-13.september med interaktivt "web-cast". 
 

• Ny fagleder: René Larsen stopper pr. 1/9-2013 som Fagleder og går på halv tid, Mikkel Scharff 
tiltræder som Fagleder.  
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 Tal for optagelse på KADK 2013 

 Vedr. dagsordenens pkt.  6 – meddelelser fra rektor 

 
* Adgangskvotient: 10,5 
 
 

 

 

Ansøgninger 
2013 

Tilbudt 
studieplads 

Procentdel som er 
tilbudt studieplads 

Studiepladser 
i kvote 1 

Studiepladser 
i kvote 2 

Ansøgninger 
2012 

Optagne i  
2012 

Kunsthåndværk 70 28 40% 0 28 57 22 

Arkitektur 1096 199 18,2% 119* 80 983 154 

Design 1637 110 6,7% 0 110 1591 102 

Konservering 186 50 26,9% 50  Ingen optag i 2012 

I alt 2989 387 12,9% 119 268 2631 278 
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 Journalnr.: 002401 Rektor LDL 

 

 Notat: Opfølgning på KADK’s strategi  
 Vedr. dagsordenens punkt 7. 

 
 

KADK’s strategi handler som bekendt om at styrke de studerendes læringsgrundlag inden for både 
videnskab, kunst og praksis – og ikke mindst om at få de tre til at spille sammen. Hvordan vi mere 
konkret gør det, har vores uddannelses- og forskningsleder lagt op til en bred diskussion af i en såkaldt 
fagavis, som de nu tager rundt og diskuterer med studerende og medarbejdere.                                            

KADK’s strategi udpeger 11 såkaldte strategipakker, der skal arbejdes med de kommende år.  Den nye 
struktur er strategipakke 8, og da det er den mest omfattende, har den haft en særlig bevågenhed. 

I studieåret 2013/14 er KADK er under ombygning. Alle forsknings- og studieenheder skal fungere 
optimalt, som de plejer, mens de nye institutter bliver forberedt og der bliver lavet planer for, hvor 
medarbejdere og studerende skal starte næste studieår.  

I januar 2013 blev det meldt ud at KADK fra studiestart 2014 vil bestå af 7 institutter, 3 på 
Arkitektskolen (KA), 2 på Designskolen (KD), et fællesinstitut mellem KA og KD og Konservatorskolen 
(KK), som er at betragte som et institut. Kort før sommerferien blev navnene på de 7 nye institutledere 
offentliggjort.  
 
Den videre proces     
Den 21. oktober præsenteres de nye institutter for alle medarbejdere og studerende på KADK. Herefter 
starter en proces, som inden jul vil føre til at alle institutter på Arkitekt- og Designskolen er bemandet 
med VIP-medarbejdere. På disse skoler arbejder grupper af medarbejder og studerende i samme 
periode med at færdiggøre nye studieordninger, som skal være godkendt af rektor i starten af december. 
Efter jul vil programmerne på institutter blive bemandet med studerende. I foråret vil det desuden blive 
meldt ud, hvor Arkitekt- og Designskolens institutter placeres fysisk på Holmen. 

Institutstrategier/ studieprogrammer     
De 7 nye institutter indeholder hver et antal studieprogrammer på bachelor, kandidat eller 
masterniveau. Disse programmer er, sammen med de aktiviteter der vedrører forskning og kunstnerisk 
udvikling med til at tegne profilen for det enkelte institut. Projektgruppen på konservatorskolen har 
arbejdet med skolestrategien, som jo samtidig er en institutstrategi.  På Arkitekt- og Designskolen har 
alle faglige medarbejdere har haft mulighed for at byde ind med interessetilkendegivelser i forhold til 
nye programmer.  

Projektgrupper    
Interessetilkendegivelserne vil danne udgangspunkt for arbejdet i institut-projektgrupperne. De nye 
programmer skal spille sammen med institutternes forskningsfelter og der skal tages hensyn til at 
KADK’s faglige felt er dækket. Når dette samlede puslespil går op, præsenteres institutstrategier, 
herunder programmer og forskning/kunstnerisk udviklingsarbejde ud til alle medarbejdere og 
studerende på KADK. I grupperne sidder, i første omgang, institutledere, studerende og evt. faglige 
rådgivere, udvalgt af grupperne selv. Senere medvirker de nye programansvarlige også i grupperne. På 
Arkitekt- og Designskolen vil der være en proces, hvor der, på workshops, bliver arbejdet med de nye 
programmer på tværs af institutter. Her vil Konservatorskolen også blive inddraget. 
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Hver projektgruppe skal i det tidlige forår 2014 udarbejde nye undervisningsplaner i henhold til de 
udbudte uddannelsesprogrammer. Studienævnene skal herefter godkende undervisningsplanerne i 
henhold til studieordningerne. I projektgruppen vedrørende Arkitektskolens og Designskolens fælles 
institut skal det belyses, hvordan der kan etableres fælles undervisningsforløb under to forskellige 
studieordninger. Projektgruppernes undervisningsplaner koordineres af faglederne. 

Gruppe til varetagelse af tværgående udfordringer   
Der nedsættes en gruppe til at arbejde med tværgående undervisning. Det er ambitionen at udvikle 
enkelte undervisningsforløb, som henvender sig til studerende på tværs af vores enkelte skoler. 
Gruppen vil drøfte, hvordan de fælles interesser inden for forskning og uddannelse skal komme fra 
ambition til realisering. Og hertil hører arbejdet med ph.d.-skolen: Ph.d.-skolens undervisning og 
vejledning skal varetages af forskere fra institutterne, og derfor skal ph.d.-skolen udvikles samtidig med 
at institutterne, så ph.d.-niveauet bliver en integreret del af KADK’s virke. Gruppen sammensættes af 
medlemmer fra institutgrupperne (herunder studerende) samt forskningslederen og 
uddannelseslederen. Resultatet af gruppens arbejde er en redegørelse for forskellige tværfaglige forløb 
og samarbejdsmuligheder på KADK. 

Bemanding af programmer med studerende  
Bemanding af programmer med studerende koordineres af en projektgruppe, som ledes af rektor og har 
deltagelse af studenterrepræsentanter, nuværende studieledere og studieadministrationen. Forud for 
dette er der som beskrevet taget stilling til studieordninger, undervisningsplaner og 
kvalifikationsrammer. Endvidere er der formuleret et antal bachelor- og kandidatprogrammer med 
tilhørende dimensionering. Dette meldes ud i 2013 sammen med institutstrategierne. Og derefter vil 
der, i starten af 2014, for hver uddannelse være tilmelding af studerende iht. deres prioriteter. For nogle 
studerende vil tilhørsforholdet til et institut og et program være oplagt og ligetil (eksempelvis 
studerende på Konservatorskolen samt på Designskolen, Bornholm). For andre studerende vil der blive 
tale om et mere aktivt valg og prioritering. Studerende skal tilmelde sig i prioriteret rækkefølge. 
Ønskerne vil blive opfyldt såfremt de faglige og dimensioneringsmæssige hensyn tillader det.  

Lokalegruppen    
Når alle studerende, VIP-medarbejdere og visse TAP-medarbejdere omorganiseres, medfører det i 
sagens natur at mange skal have anvist en arbejdsplads et andet sted, så man kommer til at sidde i sin 
nye enhed. Herudover kan det vise sig, at institutternes nye strategier har betydning for, hvordan man 
ønsker at indrette sig. Endelig er det oplagt at benytte lejligheden til at se på, hvordan campus på 
Holmen fungerer som helhed. Når institutstrategierne er færdige i oktober påbegyndes arbejdet med at 
lave en plan for lokalefordeling. Der nedsættes en særlig projektgruppe, som ledes af rektor. 

 

Med venlig hilsen 

Lene Dammand Lund 
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 Indstilling til bestyrelsesmødet den 28. august 2013 
 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 8.  
Bestyrelsesseminar 2013 - temaer 

 
Sagsfremstilling: 
 
På bestyrelsens strategiseminar d. 2.-3.oktober 2012 fik strategisk ledelsesteam input fra bestyrelsen til 
den strategi, som blev endeligt vedtaget i marts 2013. 

Overskriften for strategien er i den endelige version: ”Kandidater og viden, der former fremtiden” - Vi 
vil styrke kandidaternes internationale og faglige profiler med en tilgang baseret på videnskab, kunst 
og praksis. Vi vil udvikle rammer, der fremmer koblingen mellem de tre vidensdomæner. 

På bestyrelsens kommende strategiseminar i oktober vil strategisk ledelsesteam redegøre for, hvor langt 
vi er med de enkelte strategipakker. Her er den nye faglige struktur (strategipakke 8) langt den største 
pakke. Derfor får den særlig bevågenhed, idet vi vil vi redegøre nærmere for den proces, der skal føre til 
de ønskede mål.  

Derudover tager vi på bestyrelsesseminaret fat på to centrale begreber i visionen: internationalisering 
og praksis. Disse er behandlet i strategipakke 3 og strategipakke 6 som anført nedenfor. 
 

Strategipakke 3 - International viden og kompetencer:  

• Flere KADK studerende på udveksling på udenlandske universiteter. 

•  Justering og udvikling af internationale programmer udbudt i Kbh. 

•  Flere internationalt orienterede undervisere. 

•  Flere internationale betalingsstuderende fra bl.a. brik-lande. 

•  Afdække muligheden for at udbyde og afvikle uddannelser i udlandet. 
 

Strategipakke 6 - tættere dialog med praksis og erhverv:  

• Integrere innovation og entrepreneurship på alle uddannelsesretninger så de studerende kan 
befrugte samfund og praksis med nytænkning – herunder bl.a. udvikling af banebrydende 
design, arkitektur, metoder, materialer, forretningsområder og virksomheder. 

• Øge andelen af studerende i erhvervspraktik – så de studerende får øget praksiskompetencer. 

• Etablering af langsigtede viden og innovationspartnerskaber med udvalgte virksomheder, med 
det formål bringe forskning og innovation sammen med praksis. Fokus skal bl.a. være 
udvikling af ny viden der kan understøtte virksomhedernes kommercielle aktiviteter og styrke 
de studerende kompetencer i disse felter.”  
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

I baggrundsmaterialet for KADK’s strategi var der to “trappemodeller” (se bilag til sagsfremstillingen), 
som havde til hensigt at vise de forskellige trin man kan lægge sig på, når det handler om 
internationalisering og relationen til praksis. Vi vil på seminaret udfolde disse trin med henblik på at få 
en drøftelse af, hvilket trin KADK ønsker at nå – og hvordan vi kommer derhen. 

Bestyrelsesseminaret (internat) finder sted på Schæffergården i Gentofte med planlagt start d. 23. 
oktober kl. 12, og forventes afsluttet d. 24. kl. 12. Program udsendes på et senere tidspunkt. 
 
 
Indstilling: 
Det indstilles at bestyrelsen på det planlagte bestyrelsesseminar i oktober 2013 drøfter de nævnte 
strategiske indsatsområder vedr. internationalisering og praksis. 

 

Bilag: Uddrag fra KADK’s vision og strategi (trappemodeller) 
 

 
Sagsbehandlere:  
 
Lene Dammand 
Rektor 
 
Uffe Hundrup 
Udviklingsmedarbejder 
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KADK grad af
internationalisering

Fx når studerende tager 
undervisning på et 
udenlandsk universitet

Fx når vi udbyder engelsk-
sproget undervisning for 
udenlandske studerende

Fx når vi i samarbejde med 
et udenlandsk universitet 
udbyder fælles uddannelse

Fx når vi etablerer eget 
campus i udlandet og 
udbyder egne uddannelser

Ny viden: Udvikles 
primært fra DK med 
international formidling

Ny viden: Udvikles af 
ansatte i udlandet

Ny viden: Udvikles med 
faste organisatoriske 
partnere 

Ny viden: Udvikles med 
udenlandske forskere

Uddannelse: Primært 
udgående udveksling

Uddannelse: 
Internationalt 
udbud i DK

Uddannelse: udbydes 
i udlandet som fx 
joint degrees

Uddannelse: Udbud 
på Eget campus i 
udlandet

Internationalt 
udsyn

Internationale
i DK

Internationale
partnerskaber

Egen udenlandsk
enhed

Nøgletal 2012:
Studerende på udveksling i udlandet: 81
Studerende på praktik i udlandet: 62
Antal indgående studerende: 176
Antal betalingsstuderende: 16
Ikke fastansatte med international baggrund: 79
Fastansatte VIP med international baggrund: 16
 

KADK Strategi, marts 2013 Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Vi har en del internationale aktiviteter på niveau 1 og 2. 
Vi modtager markant flere studerende end vi sender ud

Figur 16
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KADK grad af samarbejder 
med praksis/erhverv

Fx når studerende løser 
opgaver i virksomheder

Fx når vi samarbejder om et 
konkret forskningsprojekt

Fx når vi på ledelsesplan 
kontraktligt forpligter  
hinanden til langvarige 
samarbejder

Fx når et selskab ejet 
i fællesskab med en 
virksomhed kommercielt 
udnytter et fælles patent

Kortfristede og 
relativt uforpligtende 
samarbejder

Længerevarende 
samarbejde på 
konkrete fagområder

Organisatorisk og 
økonomisk gensidigt 
forpligtende over en 
lang tidshorisont

Fælles selskab med 
fælles ejerskab, 
økonomi osv.

Ad-hoc
samarbejder

Ad-hoc
samarbejder

Strategiske
alliancer

Joint venture

KADK Strategi, marts 2013 Strategisk analyse/Strategisk udvikling/Implementering

Vi har en række samarbejdsformer med praksis. De fleste 
samarbejder er ad-hoc orienterede eller taktiske 

Figur 17
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