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 Referat fra møde i bestyrelsen d. 6. maj 2015, kl. 15.00-16.30 i 
Skolerådssalen, Holmen. 

  
Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Mette Lis Andersen, Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Debora Domela (DD), Carsten 
Holgaard (CH), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Silje Jørgensen (SJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt 
(AMO), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS).  
 
Fraværende: 
Anders Byriel (AB), Thomas Bo Jensen (TBJ), Anne-Louise Sommer (ALS). 
 
Øvrige deltagere: 
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Chef for Ledelsessekretariat og 
Kommunikation Kristian Rise. 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst  

2. Rapport fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser  

under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

3. Eventuelt 

 
Ad 1. Velkomst 

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen bød velkommen, og benyttede lejligheden til at takke 
bestyrelsesmedlemmerne for den række af møder hun har haft de sidste to uger på KADK, og hvor hun 
havde haft mulighed for at hilse på de enkelte medlemmer. Hun glæder sig til samarbejdet. 
 
Formanden informerede om, at hun ud over møder med bestyrelsesmedlemmerne også har været på 
inspirerende rundtur med hver af faglederne på de tre skoler.  
 
Ad 2.  Rapport fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser under 

Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Formanden orienterede herefter om baggrunden for indkaldelse til det ekstraordinære møde.  
Udvalget til Fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet har torsdag d. 30. april offentliggjort deres rapport. Rektor og 
bestyrelsesformand har i den anledning været hasteindkaldt til møde i ministeriet. Budskabet fra 
Uddannelses- og Forskningsministeren var, at der ikke vil blive truffet en hurtig politisk beslutning om 
rapportens anbefalinger. Ministeren ønskede at invitere til dialog med institutionerne om udvalgets 
anbefalinger.  
Formanden understregede, at der ikke vil blive truffet beslutninger på bestyrelsesmødet i dag. 
Formanden opfordrede til at mødet blev brugt til at høre bestyrelsesmedlemmerne første reaktion og 



 

2/3 

 
 

 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

synspunkter på rapportens anbefalinger med henblik på en fortsat dialog og forberedelse af det 
kommende møde i juni.   
 
Bestyrelsen drøftede herefter rapportens ti anbefalinger vedr.: 
 
1. Dimensionering 
2. Nyt optag 
3. Kompetencer 
4. Fokuseret forskning 
5. Forandring af institutionskultur 
6. Samarbejde og arbejdsdeling 
7. Uddannelsesstruktur og overbygningsmuligheder 
8. Øget efteruddannelsesudbud 
9. Obligatoriske praktikforløb 
10. Praksis i undervisningen  
 
Bestyrelsesformanden opsummerede på baggrund af drøftelserne, at der umiddelbart synes at være 
enighed i bestyrelsen om: 

• At rapporten - trods anbefaling af dimensionering - overordnet set indeholder en række 
elementer, der på en række punkter ligger i tråd med KADK’s igangværende strategiarbejde 

• At rapporten indeholder en række anbefalinger som KADK umiddelbart vil kunne arbejde 
videre med, mens andre af anbefalingerne skal drøftes nærmere. 

• At rapportens anbefaling af fastholdelse af bevillingsniveau varmt støttes og sikre udvikling af 
uddannelserne. 

• At rapporten indeholder en række konkrete anbefalinger som bestyrelsen har noteret sig. De 
konkrete anbefalinger fra udvalget må opfattes som én model blandt flere løsningsmodeller. 
Bestyrelsen vurderer, at de konkrete anbefalinger vedr. f.eks. fagfordeling skal gøres til 
genstand for nærmere drøftelse i bestyrelsen.   

• At rapporten ønskes suppleret med en drøftelse af de beslægtede uddannelsers indvirkning på 
arbejdsmarkedet for KADK’s dimittender. 

• At rapporten giver anledning til at bestyrelsen drøfter niveauet for kritisk masse og kvalitet i 
uddannelserne 

 
Rektor oplyste, at departementschef Uffe Toudal deltager i RKU-møde fredag d. 8. maj. Forventningen 
er, at RKU-rektorerne på mødet vil blive yderligere informeret om den kommende politiske proces, og 
hvorledes uddannelsesinstitutionerne vil blive inddraget. 
 
Formanden forslog på baggrund af drøftelserne, at ledelsen forbereder en række oplæg til næste møde 
med henblik på at kvalificere bestyrelsens beslutningsgrundlag.  
 
Næste ordinære møde er d. 22. juni (mødet d. 1. juni reserveres dog fortsat). Formanden foreslog, at 
bestyrelsen endvidere holder et opfølgende strategiseminar i august. Uffe Hundrup udsender nærmere 
datoer pr. mail. 
 
Ann Merete Ohrt omdelte et notat udarbejdet på baggrund af input fra undervisere og forskere på 
Designskolen. 
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Ad 3. Eventuelt 
Rektor orienterede kort om status på genbeskikkelse af bestyrelsen. Ministeriet skal tage stilling til 
medlemmernes beskikkelse. Rektor fik opbakning til forslag om at forskyde de eksterne medlemmers 
beskikkelsesperiode, således at bestyrelsen ikke udskiftes på én gang. Bestyrelsen kan sende forslag til 
nyt bestyrelsesmedlem til Uffe Hundrup. 
   
Prorektor og rektor orienterede kort bestyrelsen om status på sag om underslæb. 
 
Heidi J. Schøbel takkede herefter afslutningsvis af, idet hun ikke fortsætter i bestyrelsen grundet 
afgang. Formanden takkede Heidi for godt samarbejde. 
 
 


