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1. Beretning 
 

1.1 Præsentation af virksomheden 

Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole (nu: Kunstakademiets Designskole) og Kunst-

akademiets Konservatorskole fusionerede den 2. juni 2011 under navnet Det Kongelige Danske Kunst-

akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Den nye institution er i dag forank-

ret på flere lokaliteter og består af Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Designskole på 

Holmen, Kunstakademiets Konservatorskole på Esplanaden samt Kunstakademiets Designskoles kunst-

håndværkeruddannelse i Nexø på Bornholm. 

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en statsinstitu-

tion under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeri-

et). 

 

Frem til 3. oktober 2011 hørte institutionen under Kulturministeriet, men skiftede jf. kgl. resolution af 3. 

oktober 2011 ressort til nu at høre under Uddannelsesministeriet. Institutionens årsrapport og årsregn-

skab for hele 2011 aflægges til Kulturministeriet. 

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har – i henhold til 

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (jf. lbk. 889 af 21. september 2000 med 

senere ændringer) – som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt 

grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det 

højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive 

forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering. 

 

Som følge af lov nr. 549 af 31. maj 2011 fusioneredes Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Design-

skole og Kunstakademiets Konservatorskole til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-

tektur, Design og Konservering med virkning fra den 2. juni 2011. De tre skoler er i 2011 opført under 

hver deres hovedkonto på finansloven og der aflægges i 2011 særskilt regnskab for hver hovedkonto. 

 

Nærværende årsrapport omfatter følgende konti på finansloven: 

 

 Kunstakademiets Arkitektskole er opført under hovedkonto: § 21.41.08 

 Danmarks Designskole/ Kunstakademiets Designskole er opført under hovedkonto: § 21.41.15  

 Kunstakademiets Konservatorskole er opført under hovedkonto: § 21.41.10 

 

Efter aftale med Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet aflægges den faglige rapport samlet og de 

tre økonomiske afrapporteringer samlet i denne årsrapport for Det Kongelige Danske Kunstakademis 

Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. 
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Bestyrelsesmedlemmer 
 
Formand Johannes Due  
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Anders Byriel - eksternt udpeget 

Debora Domela - TAP-repræsentant 

Julie Kofod Hansen - studerende 

Carsten Holgaard - eksternt udpeget 

Thomas Bo Jensen - VIP-Arkitektur 

Jesper Stub Johnsen - eksternt udpeget 
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Anne-Louise Sommer - eksternt udpeget 

 

1.1.1 Organisatorisk struktur og ledelse 

 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering fik med fusionen i 

2011 en ny ledelsesmæssige og organisatorisk struktur.

 

Bestyrelsen 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek-

tur, Design og Konservering ledes efter fusionens ikraft-

trædelse den 2. juni 2011 af en bestyrelse.  

 

Bestyrelsen har ansvaret for at fremme institutionens 

virke og varetage institutionens interesser som kunstne-

risk uddannelses- og forskningsinstitution.  

 

Bestyrelsen har 13 medlemmer sammensat af 7 eks-

ternt udpegede medlemmer og 6 internt valgte med-

lemmer. De interne medlemmer er valgt af og blandt 

institutionens medarbejdere (hhv. fagligt og tek-

nisk/administrative medarbejder) og studerende 

 

Daglig ledelse 

I 2011 og frem til den nye fælles rektor tiltræder, er den øverste ledelse af den fusionerede institution 

blevet varetaget af de tre skolers fungerende rektorer – Konservatorskolens rektor René Larsen, Design-

skolens rektor Tine Kjølsen og Arkitektskolens rektor Sven Felding. På ugentlige møder har de i fælles-

skab truffet beslutninger på institutions vegne, i et tæt samarbejde med institutionens to administrati-

onschefer. Den faglige ledelsesstruktur inden for de tre hovedfagområder har været uændret, idet de 

enkelte rektorer i samarbejde med de eksisterende ledelsesfora på hhv. Arkitektskolen, Designskolen og 

Konservatorskolen har fortsat deres virke. En ny fælles ledelsesstruktur for KADK afventer den nye 

rektors tiltrædelse.    

 

Overgangsråd 

Med fusionen er de tre skolers tidligere skoleråd blevet nedlagt, og indtil der efter den nye rektor tiltræ-

der vælges et fagligt råd, er der nedsat et overgangsråd, der fungerer som rådgivende dialogforum for de 

tre rektorer. Overgangsrådet består af en VIP-repræsentant, en TAP-repræsentant og en studerende fra 

hver af de tre skolers tidligere skoleråd. De tre tidligere skoleråd har stået for udpegning af repræsen-

tanter til Overgangsrådet. Derudover er studienævnsformændene fra de tre skoler medlemmer af rådet.  

 

Organisationsstruktur i de faglige miljøer 

Ud over mindre ændringer er organisationsstrukturen i skolernes faglige miljøer fortsat den samme. De 

videnskabelig og faglige medarbejdere er tilknyttet hver deres skole. En ny faglig struktur med større 

integration af de faglige miljøer afventer tiltrædelsen af den nye rektor.  
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1.2 Årets resultater 

Som det fremgår nedenfor vurderes både KADKs faglige og økonomiske resultater for 2011 overordnet 

set som værende tilfredsstillende. For hver skole vil både de faglige og økonomiske resultater blive 

gennemgået nedenfor.  

 

1.2.1 Årets resultater vedr. formel fusion og organisering  

2011 har været et overgangsår fuld af udfordringer og store forandringer. Rammerne for den nye institu-

tions virke er påvirket – først af Designskolens og Arkitektskolens sammenflytning - og siden fusion, 

nedsættelse af en bestyrelse og skiftet fra Kulturministeriet til Uddannelsesministeriet (Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser).  Samlet set vurderes arbejdet med fusionen og 

organiseringen i 2011 at være tilfredsstillende.  

 

Samlokalisering og fusion  

2011 begyndte med udflytningen af Designskolen og samlokalisering af Designskolen og Arkitektskolen 

på Holmen. Både flytningen og samlokaliseringen forløb planmæssigt takket være mange måneders 

nøje forberedelser af ombygninger og planlægning af den store logistiske udfordring, det er at flytte de 

mange studerende og medarbejdere - samt inventar, værkstedsmaskiner og øvrigt udstyr. Med etable-

ringen af en enestående campus med en række fælles funktioner, som kantine, bibliotek, auditorier, er 

der skabt et stærkt udgangspunkt for at indfri de politiske mål for fusionen: at sikre stabile rammer og 

bæredygtige miljøer til at fortsætte udviklingen af uddannelsestilbud, forskning og kunstnerisk udvik-

lingsvirksomhed, der kan måles efter internationale standarder. 

 

I forbindelse med det lovforberedende arbejde til fusionen blev det omkring årsskiftet 2011 politisk 

besluttet også at inkludere Kunstakademiets Konservatorskole i fusionen. Fusionen blev en realitet 

torsdag den 26. maj 2011, da Folketinget endeligt kunne vedtage loven om fusionen mellem Kunstaka-

demiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole til ikrafttrædelse 

den 2. juni 2011.  

 

Ny bestyrelse og organisation 

Første større opgave for den fusionerede institution blev at etablere institutionens nye bestyrelse, som 

havde sit første møde den 15. august 2011. Den 1. september 2011 kunne institutionen fejre sin første 

fælles studiestart med stor festlighed for alle fire uddannelser. Blandt talerne var Kulturministeriets 

departementschef Karoline Prien Kjeldsen, bestyrelsesformand Johannes Due, de tre rektorer og som 

festtaler professor ved Rytmisk Musikkonservatorium, sangeren Hanne Boel.  

Bestyrelsens vigtigste opgave har i 2011 været at ansætte en ny fælles rektor for den samlede institution. 

Herudover har bestyrelsen bl.a. godkendt institutionens fælles budget for 2012, herunder fordelingen af 

ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse. 
 

Siden fusionen har de tre rektorers ledelsesmæssige fokus rettet sig mod at sikre en vellykket fusion på 

det administrative område samt opretholde det høje faglige niveau på de tre hovedfagområder.  Kultur-
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ministeriet har ved fusionen forudsat, at retningslinjerne for institutionens langsigtede virksomhed og 

udvikling samt den endelige faglige organisering afventer ansættelse af en rektor for den samlede insti-

tution. De tre rektorer har således i 2011 arbejdet for at sikre et godt udgangspunkt for den kommende 

rektors virke, bl.a. ved at igangsætte en række tværgående initiativer på forskningsområdet, som gen-

nemgås i afsnit 1.4.3. 

 

I 2011 var det målet at skabe én samlet administration. Arkitektskolens administrationschef Mette 

Mejlvang og Konservatorskolens administrationschef Hanne Bovbjerg har fra 1. september 2011 haft 

ansvaret for alle tre skolers administration og gennemført en omorganisering. Formålet med omorgani-

seringen er at sikre en bedre løsning af de fælles opgaver og skabe synergi og effektivitet i arbejdet med 

at hjælpe de studerende og understøtte institutionens kerneaktiviteter. Etablering af nye enheder og 

arbejdsgange er gennemført med væsentlig inddragelse af medarbejderne. 

Ministerieskifte 

Den 3. oktober 2011 blev det som en del af det nye regeringsgrundlag offentliggjort, at Det Kongelige 

Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering flytter fra Kulturministeriet til 

Uddannelsesministeriet. I perioden efter har der været stort fokus på at få et samlet overblik over ude-

ståender i forbindelse med ressortskiftet med henblik på at sikre den nye institutions fortsatte arbejde 

og udviklingsmuligheder. 

 

Forventninger til KADK 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har store forvent-

ninger til, at såvel fusion som ressortskifte vil skabe en række nye muligheder og synergier - og gøre det 

muligt at udvikle udannelserne og forskningen, så KADK fortsat kan være blandt verdens førende kunst-

neriske uddannelsesinstitutioner. Det står allerede nu fast, at skolerne rummer en stor fællesmængde 

inden for områder som formgivning, lys, farve, materiale, æstetik, historie og metode. Og at skolerne 

hver især arbejder med fælles genstandsområder som f.eks. model, skala, eksperimenter, bæredygtig-

hed og menneskers fysiske og psykiske behov. Endelig er tilgangen til læring et fælles særkende, idet 

den materiale- og praksisnære videntilegnelse med tæt tilknytning til forskningen skaber grundlag for 

unikke didaktiske og pædagogiske metoder.  

 

Den nyansatte fælles rektor vil således som sin første primære opgave skulle etablere en ny faglig- og 

ledelsesmæssig struktur, der er i stand til at frigøre det store potentiale og realisere rækken af klare 

faglige synergimuligheder. Målet er at skabe strategisk rammer for tværfaglige projekter og nye samar-

bejder de tre skoler imellem, så det faglige potentiale bliver realiseret fuldt ud til glæde for studerende, 

medarbejdere og det omgivende samfund.   
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1.3 Årets faglige og økonomiske resultater KADK 
 

Som det hedder i lovgrundlaget, er fusionen iværksat ’for at sikre stabile rammer og bæredygtige miljøer 

til at fortsætte udviklingen af uddannelsestilbud, forskning og udviklingsvirksomhed efter internationa-

le standarder’. For 2011 gælder det, at den faglige del af udviklingsprocessen har afventet ansættelse og 

tiltræden af en ny fælles rektor. I 2011 har de faglige resultater derfor ikke været nævneværdigt påvirket 

af fusionen, hverken for uddannelse eller forskning.  

Derfor afrapporteres 2011 med et særligt fokus på de enkelte skoler; og dernæst med et blik for tværgå-

ende initiativer. 2011 har allerede vist opblomstringen af rigtig mange ambitiøse interessefællesskaber, 

og overgangsledelsen har igangsat flere samarbejdsprojekter og tiltag med økonomisk støtte. 2011 har 

derfor synliggjort de mange udviklingspotentialer og udfordringer, som uddannelserne og forskningen 

står over for i de kommende år.  

 

Afsnit 1.3 gennemgår henholdsvis de faglige og økonomiske resultater for de tre skoler, mens afsnit 1.4 

viser en analyse af den fusionerede skoles udviklingspotentialer og perspektiver for fremadrettede 

initiativer - og beskriver hvilke fokusområder og tværgående projekter inden for forskning og uddannel-

se, der allerede er sat i spil.  

Alle tre skolers faglige og økonomiske resultater i 2011 vurderes at være tilfredsstillende, hvorfor det 

samlede faglige og økonomiske resultat vurderes at være tilfredsstillende. Også bibliotekets faglige 

resultater og fusionsaktiviteter vurderes i 2011 at være tilfredsstillende.  

 

 

1.3.1 Årets faglige resultater for Kunstakademiets Arkitektskole  
 

Kunstakademiets Arkitektskoles faglige resultater i 2011 vurderes at være tilfredsstillinde.  

 

Uddannelsen ved Kunstakademiets Arkitektskole  

I 2011 havde Kunstakademiets Arkitektskole 969 aktive finansårsstuderende. Tallet er lidt højere end de 

918 aktive finansårsstuderende, der var forudsat i forbindelse med rammeaftalen, idet skolen havde et 

meroptag i 2010. Arkitektskolen har derfor nedreguleret optaget i 2011 og forventer at gøre det samme i 

2012 for at opnå niveauet som fastsat i rammeaftalen. Der var 1102 ansøgere til arkitektuddannelsen. 

Det højeste nogensinde. Af disse blev 195 optaget, svarende til 18 %.  

 

Det er fortsat skolens mål at reducere den gennemsnitlige studietid samt at sikre, at frafaldet sker så 

tidligt som muligt. Den gennemsnitlige studietid er i såvel 2010 som i 2011 opgjort til 5,8 år – hvilket er 

en svag stigning i forhold til 2009, hvor den gennemsnitlige studietid var på 5,5 år.  Stigningen vurderes 

at hænge sammen med den generelle samfundsøkonomiske situation og dermed den høje ledighed 

blandt arkitekter, hvilket svækker incitamentet til at afslutte studiet.  

 

Kvalitetssikring 

Arkitektskolen har i 2011 implementeret et kvalitetssikringssystem for uddannelsen og i den forbindelse 

etableret et internt Uddannelseskvalitetsudvalg. Udvalgets første beretning munder ud i 5 indsatser til 
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styrkelse af uddannelsens kvalitet: Etablering af en ny digital platform til evaluering af undervisning, 

undersøgelse af i hvor høj grad studieordningerne sikrer en realisering af kvalifikationsrammen, nyttig-

gørelse af censorernes evaluering af de studerendes kompetencer, udarbejdelse af en kandidatundersø-

gelse samt synliggørelse af kvalitetsarbejdet. Disse initiativer udføres i løbet af studieåret 2011-12.  

 

Som led i den generelle kvalitetssikring af uddannelsen har endnu et hold af udvalgte undervisere 

gennemført et pædagogikumforløb; denne gang med deltagelse fra Arkitektskolen Aarhus samt Kunst-

akademiets Designskole. Arkitektskolen har i samarbejde med DPU udviklet et særligt pædagogikum, 

der retter sig mod den særlige didaktik, som knytter sig til den projektorienterede undervisning.  

Arkitektskolen har i 2011 styrket sin studievejledningsindsats. Der har været afholdt særlige workshops 

for grupper af studerende, fulgt op af tilbud om individuel coaching.  

 

Internationalisering 

Uddannelsens og de studerendes internationale orientering er i 2011 blevet yderligere udbygget. Der 

deltager i øjeblikket 34 kandidatstuderende på de engelsksprogede uddannelsesforløb, heraf 17 uden-

landske studerende.  I sommeren 2011 tog det første hold af udenlandske og danske dimittender fra 

Arkitektskolens engelsksprogede kandidatuddannelser afgang.  

 

73 studerende deltog på DIS-sommerskole, hvor studerende fra mere end 27 forskellige stater i USA 

gennem sommeren arbejder med faglige retninger på Designskolen og Arkitektskolen.  

 

I alt benyttede 92 studerende sig i årets løb af muligheden for at komme på udveksling eller i praktik i 

udlandet, svarende til knap 75 % af en årgang på kandidatuddannelsen. 62 af de studerende var på 

udvekslingsophold – et rekordstort antal. Stigningen afspejler en langt større søgning til de oversøiske 

partnerskoler. Studerende og lærere har draget nytte af skolens internationale samarbejder og deltaget i 

workshops med toneangivende arkitektskoler fra USA, Brasilien og Japan. Gennem Arkitektskolens 

internationale netværk fik en studerende tildelt et toårigt scholarship til en kandidatuddannelse på en af 

de mest prestigefylde japanske arkitektskoler Tokodai - Tokyo Institute of Technology – som én ud af 

fem studerende udvalgt fra hele verden. 

 

Beskæftigelse 

Arkitektskolen har igen i 2011 haft fokus på at styrke dimittendernes beskæftigelsesmuligheder. Til brug 

for dette arbejde er udarbejdet en beskæftigelsesrapport i samarbejde med de øvrige kunstneriske 

uddannelser på hhv. Kulturministeriets og Uddannelsesministeriets område. Rapporten dokumenterer 

en stigende arbejdsløshed blandt arkitekter og designere, som følge af den økonomiske krise. Som 

opfølgning på bl.a. rapporten har skolen i 2011 igangsat forarbejdet til en kandidatundersøgelse, der 

skal belyse dimittendernes kompetencer. Herudover er der afholdt en karrierekonference i samarbejde 

med Akademikernes A-kasse og Arkitektforbundet, iværksat en ekstraindsats i forhold til intern studie- 

og karrierevejledning – og der er gennemført iværksætterkursus i ’Forretning bag Talentet’ og konferen-

cen ’De kunstneriske uddannelser og iværksætterkraften’ i fælles kulturministerielt regi (CAKI). Endelig 

arbejdes der på at etablere en mentorordning for studerende i samarbejde med Akademisk Arkitektfor-

bund.  
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Praktik 

Arkitektskolen havde i 2011 i alt 110 studerende i praktik (80 i Danmark og 30 i udlandet)– det højeste i 

mange år. Da praktikopholdet har afgørende betydning for kandidaternes mulighed for at få fodfæste på 

arbejdsmarkedet, har skolen i 2011 arbejdet for at forbedre praktikperioden som et målrettet uddannel-

seselement og styrke samarbejdet mellem skolen og praktikstederne. Resultatet er en ny praktikord-

ning, som skal implementeres i 2012.  

 

Efteruddannelse 

En stor del af skolens efteruddannelsesaktiviteter er i 2011 blevet udbudt af og i samarbejde med Aka-

demisk Arkitektforening. Arkitektskolen udbyder selv masteruddannelser i design, byplanlægning og 

nordisk arkitektur og har i 2011 ligeledes haft succes med at udbyde kurser i de nyeste digitaliserings-

værktøjer for ledige arkitekter.  

 

Nye eksterne samarbejder 

Skolen samarbejder direkte med virksomheder og enkeltpersoner fra fagets praksis gennem et stort 

antal uddannelsesorienterede samarbejdsaftaler med temaer som bl.a. ’aktuelle udfordringer inden for 

sundhedssektoren, urbanisering og klimaforandringer’.   

 

I undervisningsprojektet ’Fremtidens sengestue’ har studerende i samarbejde med Herlev Hospital 

anvendt den nyeste forskning og teknologi til med udgangspunkt i hospitalsstuen at udvikle bud på 

fremtidens hospitaler – for patienter og medarbejdere. Projekterne indgår nu i et fortsat samarbejde om 

udvikling af det ny Herlev Hospital. 

’House Behaveriology’ er en workshop for studerende arrangeret i samarbejde med Velux-

gæsteprofessor Yashiharu Tsukamata og gennemført i samarbejde med den japanske tegnestue Atelier 

Bow-Wow. Sigtet med workshoppen var at foreslå nye hus- og boligtyper i København, baseret på sam-

menlignende studier af København og Tokyo. Workshoppens resultater sammenfattes i en bog, der 

udkommer marts 2012. 

Sommerskolen ’Co-created conxtruction’ fokuserede på samarbejdsformer og innovative løsninger vedr. 

nedbringelse af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Sommerskolen var arrangeret af 

NCC og Henning Larsens Tegnestue med deltagelse af studerende fra Arkitektskolen, Byg DTU og AAU. 

Bygninger i Hørsholm Midtpunkt blev af Ejendomsadministrationsselskabet stillet til rådighed for 

casestudier. Nye it-værktøjer blev brugt til både analyse og skitsering af løsninger. 

Der er endvidere i 2011 indgået aftale om samarbejde med Gyproc Saint-Gobain om Habitat Award, en 

studenterkonkurrence, der svarer til og supplerer den allerede eksisterende Icopal-konkurrence. 

Endelig har Arkitektskolen udnævnt fem adjungerede professorer: arkitekterne Bjarke Ingels, Lene 

Tranbjerg, Dorthe Mandrup, Per Olaf Fjeld og Hiroshi Sambuichi. Udnævnelser, der kommer de stude-

rende til gavn og styrker undervisningen med viden fra nogle af de dygtigste fra fagets praksis.  

 

 

http://www.karch.dk/dk/Menu/Uddannelse/Efteruddannelse/Kurser+for+ledige�
http://www.karch.dk/dk/Menu/Uddannelse/Efteruddannelse/Kurser+for+ledige�


 -11- 

Forskning ved Kunstakademiets Arkitektskole 

Arkitektskolen har i 2011 suppleret sin egenfinansiering af forskningen med i alt 18 mio. kr.  

 

I 2011 blev den nye Forskningsplan 2011-14 lanceret. Forskningsplanen beskriver skolens strategi for 

arkitekturforskningen i perioden 2011-2014 og tager sit afsæt i Arkitektskolens strategiplan KA-Plan 

2017. Formålet med planen er at udstikke de overordnede rammer for arkitekturforskningen på Arki-

tektskolen og fungere som det overordnede styringsredskab for Arkitektskolens arkitekturforskning i 

perioden. 

 

Arkitektskolen har løbende gennem 2011 arbejdet med implementeringen af forskningsplanen. Forsk-

ningsplanen konkretiserer en række initiativer og redskaber samlet i en række kategorier: organisering, 

rekruttering og mobilitet, kvalitetssikring og synlighed, som skal medvirke til at løse skolens fremtidige 

udfordringer inden for området. 

 

For at understøtte organiseringen igangsatte Arkitektskolens forskningsledelse i 2011 en proces, der skal 

lede frem til dannelsen af forskningsklynger på tværs af den eksisterende institutstruktur. Forsknings-

klyngerne har til formål at understøtte forskningsplanens faglige målsætninger. Klyngerne skal danne 

platform for ekstern finansiering, styrke internationalisering, øge skolens synlighed i aktuelle arkitek-

turdebatter, øge antallet af publiceringer, tilrettelægge ph.d.-kursusaktiviteter og forskningsbaserede 

efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt øge synergien mellem forskning og undervisning. Der er 

afsat midler internt på Arkitektskolen, så forskningsklyngerne kan søge om ’seed money’ til projekterne.  

 

Arkitektskolen har ansøgt Villum Fondens gæsteforskerprogram og modtaget en bevilling på fem VE-

LUX visiting-professorer, som vil være en del af skolens forskningsmiljø i perioden 2011-2012. Dette 

understøtter forskningsplanens målsætning om en generel styrkelse af internationaliseringen gennem 

forpligtende samarbejder og udveksling, øget fokus på forskningsbaseret undervisning samt en styrkelse 

af ph.d.-undervisningen. 

 

På kvalitetssikringsområdet har skolen haft fokus på fagfællebedømt publicering (både skriftlig og ikke-

skriftlig) samt en række strategiske aspekter i forhold til publicering. Således har forskningsledelsen 

drøftet skolens publiceringsprofil og løbende arbejdet med at få forskernes publiceringer bredere ud – 

nationalt såvel som internationalt. Desuden har skolens redaktionsudvalg arbejdet med forskellige 

publiceringsformater og implementering af skolens publiceringsstrategi.  

Skolen har på kvalitetssikringsområdet i 2011 endvidere afholdt et ph.d.-vejledningsseminar, som 

forventes afholdt hvert år fremadrettet.  

 

Forskeruddannelse 

Arkitektskolen har i 2011 forfulgt en strategi om målrettet rekruttering af ph.d.er inden for de områder, 

som forskningsplanen prioriterer.  Derudover har Arkitektskolen ved offentliggørelsen af ph.d.-

opslagene haft fokus på at tiltrække flere udenlandske ansøgere. 
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I 2011 blev der indskrevet 7 nye ph.d.-studerende ved Arkitektskolen. Ultimo 2011 havde skolen ind-

skrevet i alt 41 ph.d.-studerende. Ud af disse finansierer skolens basisbevilling 17 ph.d.-studerende. 14 

ph.d.-studerende er udelukkende finansieret af eksterne midler, mens 10 ph.d.-studerende er finansie-

ret i et samarbejde mellem skolen og offentlige eller private eksterne parter. 

 

Udstillinger 

Der har i 2011 været en afholdt i alt 16 udstillinger på Arkitektskolen. Fem af disse har bl.a. haft det 

formål at formidle skolens forskningsaktiviteter til en bredt interesseret offentlighed samt indgå i en 

relevant og konkret dialog med arkitektfaget. Udstillingerne fungerer i høj grad som et dialogforum, idet 

skolen både kommunikerer sine nyeste forskningsresultater via denne kanal og inviterer højt estimerede 

internationale profiler til at komme og udstille – ofte fulgt af en forelæsning i forbindelse med åbningen. 

Dialogen mellem forskere og praktikere er helt central for arkitektfaget og for skolens virke, hvorfor 

udstillingerne er en central del af det arbejde, der foregår i forskningsregi på Arkitektskolen. Skolens 

forskere udstiller også internationalt, hvorved dialogen endvidere er en udadvendt aktivitet.  

  

Arkitektskolen har i 2011 deltaget i Kulturnatten og Forskningens Døgn som en del af den bredere 

forskningsformidling.  

 

1.3.2 Årets økonomiske resultater for Kunstakademiets Arkitektskole 
Kunstakademiets Arkitektskoles økonomiske resultater i 2011 vurderes at være tilfredsstillinde.  

 

 
 
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 
1000 kr., løbende priser 2009 2010 2011 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -189.072,6 -186.873,3 -192.076,1 

- Heraf indtægtsført bevilling -164.964,5 -165.200,0 -169.409,0 

- Heraf eksterne indtægter -24.108,1 -21.673,3 -22.667,1 

Ordinære driftsomkostninger 193.419,6 192.611,0 202.580,1 

- Heraf løn 111.794,3 118.626,1 119.312,5 

- Heraf afskrivninger 2.754,6 3.208,0 3.601,5 

- Heraf øvrige omkostninger 49.663,8 42.539,6 46.823,3 

Resultat af ordinær drift -24.859,9 5.737,7 10.504,0 

Resultat før finansielle poster -1.005,5 -988,3 2.761,1 

Årets resultat -564,4 -374,6 3.654,4 

Balance    

Anlægsaktiver 15.911,9 14.206,2 16.606,7 

Omsætningsaktiver  39.151,5 42.796,0 31.602,6 

Egenkapital 12.077,1 12.451,7 8.709,1 

Langfristet gæld 12.693,9 11.190,9 13.767,7 

Kortfristet gæld 30.292,4 30.930,2 24.179,6 

Lånerammen 16.300,0 15.300,0 15.300,0 

Træk på lånerammen (FF4) 12.693,9 11.190,9 13.767,7 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen 77,9 % 73,1 % 90,0 % 

Negativ udsvingsrate 275,3 % 284,2 % 170,6 % 
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Overskudsgrad 0,3 % 0,2 % -1,9 % 

Bevillingsandel 87,2 % 88,4 % 88,2 % 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 235,0 243,1 250,6 

Årsværkspris 475,7 488,1 476,1 

Lønomkostningsandel 59,1 % 63,5 % 62,1 % 

Lønsumsloft 106,2 108,4 106,8 

Lønforbrug 106,6 113,3 112,6 

Kilde: SKS 

 

Årets resultat for Kunstakademiets Arkitektskole i 2011 udgør et underskud på ca. 3,7 mio. kr. Under-

skuddet har været forventet, idet der i det vedtagne budget for 2011 var budgetteret med et underskud 

på ca. 1,8 mio. kr. til oprettelse og styrkelse af kerneaktiviteter.  

 

I september 2011 vedtog bestyrelsen en prognose for Arkitektur med et forventet underskud på ca. 3,1 

mio.kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget på ca. 1,3 mio.kr. er ekstraordinære omkostninger til 

samlokalisering og fusion på Holmen.   

 

Regnskabsresultat for Arkitektur viser et underskud på ca. 3,7 mio.kr. Afvigelsen i forhold til prognosen 

er en ekstraordinær afregning af varme for 2008, 2009 og 2010 på ca. 0,5 mio.kr.   

Kunstakademiets Arkitektskole har afholdt en række faste ejendomsomkostninger på en række bygnin-

ger, som enten er fælles eller huser Kunstakademiets Designskole. Disse omkostninger har ikke været 

fordelt efter en fordelingsnøgle, pga. de administrative omkostninger herved. Meromkostningen til 

dette har været estimeret til ca. 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.  

 

På den baggrund vurderes årets resultat for Kunstakademiets Arkitektskole at være tilfredsstillende. 

 
Egenkapitalen for Arkitektskolen udgør 8,7 mio. kr., og de akkumulerede overførte overskud udgør 

5,4 mio. kr. 
 

Udnyttelse af lånerammen udgør ultimo 2011 90 pct., hvilket er betydeligt højere i forhold til 2010. 

Forklaringen er primært investeringer foretaget i forbindelse med samlokaliseringen med Kunstakade-

miets Designskole. Kunstakademiets Arkitektskole overskred ikke på noget tidspunkt lånerammen i 

2011. Den negative udsvingsrate udgør ultimo 2011 170,6 % og viser, at de akkumulerede overførte 

overskud er højere end startkapitalen. Der er dog et markant fald i forhold til 2010, grundet det større 

underskud i 2011. Overskudsgraden er negativ med 1,9 %, hvilket afspejler, at årets resultat er negativt i 

2011. Det meget lille fald i bevillingsandelen i 2011 sammenlignet med 2010 viser, at der har været en 

lille stigning i omsætningen på den eksterne forskning. De samlede indtægter har været stabile i forhold 

til bevillingen.  

 

Stigningen i antal årsværk fra 2010 til 2011 skyldes fuld implementering af rekrutteringsplanen fra 

2008/2009 vedrørende rekruttering af adjunkter, lektorer, professorer samt ph.d.-studerende. Samti-

digt er lønomkostningsandelen faldet i 2011 i forhold til 2010. Dette skal ses i sammenhæng med indgå-
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elsen af en række fratrædelsesaftaler samt et fald i årsværksprisen, som afspejler primært, at lavere 

lønnede medarbejdere har erstattet dyrere medarbejdere. 

 

 
Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt for Kunstakademiets Arkitektskole 

 

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 
 
1000 kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige indtæg-

ter 
Omkostninger Andel af årets 

overskud 

Generel ledelse og administration 
- inkl. bl.a. bygningsdrift 

-76.234,1 -15.722,9 93.601,5 45 % 

Færdiguddannede -54.210,9 -11.180,7 66.561,0 32 % 

Forskning og udvikling -28.799,5 -5.939,8 35.360,6 17 % 

Master- og efteruddannelse -1.694,1 -349,4 2.080,0 1 % 

National biblioteksservice -8.470,5 -1.747,0 10.400,2 5 % 

I alt -169.409,0 -34.939,8 208.003,3 100 % 

 
 

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Samme fordelingsnøgle er brugt i tidligere årsrapporter, 

herunder 2010. Af tabellen fremgår, at Kunstakademiets Arkitektskole har brugt ca. 45 pct. af sin bevil-

ling på generel ledelse og administration. I forhold til tidligere år er det på samme niveau. Master- og 

efteruddannelse er særskilt udskilt af oversigten, men kan indregnes i færdiguddannelse. 

 

Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 

Nedenfor vises aktivitetsoplysninger for Kunstakademiets Arkitektskole i årene 2008 til 2011: 

 

Tabel 2A: Aktivitetsoplysninger 

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede 

  2008 2009 2010 2011 

Antal ansøgere 963 1007 942 1102 

Antal optagne pr. 1. oktober 206 195 213 195 

Optagne i % af ansøgere 21 % 19 % 23 % 18,1 % 

Færdiguddannede kandidater 177 144 115 160 

     

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid     

Finansårsstuderende         

  2008 2009 2010 2011 

Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid 913 900 936 969 

-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse 0 0 0  

Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antallet af finansårsstuderen-
de) 

- 6 6 3 

Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med rammeaftalen 922 919 918 918 

Afvigelse -9 -19 18 51 

     

Efteruddannelsesaktiviteter     
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  2008 2009 2010 2011 

Kurser     

Antal udbudte kurser 0 0 2 3 

Antal gennemførte kurser 0 0 2 3 

Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte - - 100 % 100 % 

Deltagere     

Deltagerbetaling (IV, 1000 kr., årets priser) 0 0 0 0,5 

Antal kursister 0 0 33 48 

Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) 0 0 10.560 115.984 

Antal årskursister - - 8,8 13,3 

     

Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)     

  2008 2009 2010 2011 

Antal ansøgere 12 18 23 34 

Antal optagne 12 17 21 31 

Optagne i % af antal ansøgere 100 % 94 % 91 % 90 % 

Antal færdiguddannede 0 22 7 12 

     

Supplerende uddannelsesoplysninger     

  2008 2009 2010 2011 

Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1000 kr., 2007-priser) 300.613 387.238 613.867 475.114 

*ca. 75 % af beløbet tilfalder KA    

 

 

 

Redegørelse for reservation for Kunstakademiets Arkitektskole 

 

Tabel 3: Reservation, hovedkonto 21.41.08. 
1000 kr. løbende priser Reserveret år Reservation 

primo 
Forbrug i året Reservation 

ultimo 

Uddannelse   209,0 209,0 0,0 

Pædagogisk udvikling 2007 209,0 209,0 0,0 

Forskning   1.400,0 1.400,0 0,0 

Center for Designforskning 2006 1.400,0 1.400,0 0,0 

 

Kunstakademiets Arkitektskole har anvendt den resterende reserverede bevilling fra tidligere år på 1,6 

mio. kr. i 2011, som forventet. Det drejer sig om det pædagogiske udviklingsprojekt og Center for De-

signforskning. Midlerne på Center for Designforskning er anvendt til konkrete Designforskningsprojek-

ter i 2011. Kunstakademiets Arkitektskole har ikke foretaget reservationer ultimo 2011. 
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1.3.3 Årets faglige resultater for Kunstakademiets Designskole 
 

Kunstakademiets Designskoles faglige resultater i 2011 vurderes at være tilfredsstillinde.  

 

Uddannelsen ved Kunstakademiets Designskole 

Efter en succesfuld akkreditering i 2010, hvor Designskolens designuddannelse også formelt fik status af 

højere videregående uddannelse, kom der i 2011 en ny uddannelsesbekendtgørelse for designuddannel-

sens bachelor- og kandidatuddannelse. I sommeren 2011 blev de første bachelorer og kandidater i 

design uddannet.  

Ansøgertallet til bacheloruddannelsen i design steg i 2011 med næsten 25 % til i alt 1502 ansøgere. I 

2011 blev mindre end 7 % af ansøgerne optaget på uddannelsen, der fortsat er en af de mest søgte og en 

af de sværeste uddannelser at blive optaget på. Modsat har ansøgertallet til kunsthåndværkeruddannel-

sen været faldende de seneste år. Der er derfor iværksat en strategisk indsats for at øge ansøgertallet 

med en styrkelse af markedsføringsindsatsen.  

 

På designuddannelsen er der 530 aktive finansårsstuderende inden for normeret tid fordelt med 303 på 

bacheloruddannelsen og 227 på kandidatuddannelsen.  

I 2009 og 2010 har antallet af aktive finansårsstuderende været højere end resultatkontraktens måltal 

på 539 studerende for at kompensere for de første år i kontraktperioden hvor antallet af finansårsstude-

rende var under måltallet. I 2011 blev antallet af optagne studerende justeret, så antallet af finansårs-

studerende kom nærmere måltallet. Med i alt 530 aktive finansårsstuderende er tallet 9 lavere end 

forudsat. I 2012 vil vi hæve antallet af optagne til bacheloruddannelsen, således at vi lander over måltal-

let. 

I 2011 er den gennemsnitlige studietid for bachelorer 3,3 år og for kandidater 2,7 år. 

 

På Designskolens treårige kunsthåndværkeruddannelse i Glas og Keramik på Bornholm er der 57 aktive 

finansårsstuderende inden for normeret studietid, hvilket er 13 under måltallet på 70. At tallet er lavere 

end forudsat skyldes primært at der i 2010 og 2011 kun er optaget henholdsvis 20 og 22 studerende. Der 

var begge år tilstræbt større optag men flere af de kvalificerede ansøgere blev optaget på uddannelser de 

havde prioriteret højere eller meldte fra inden studiestart. Med styrket markedsføring af uddannelsen 

forventes det at der kan opnås et højere ansøgertal i de kommende år.  

 

Den gennemsnitlige studietid for studerende, der gennemførte kunsthåndværkeruddannelsen i 2011, er 

3,5 år. Forberedelsen af en kommende akkreditering af kunsthåndværkeruddannelsen fortsatte i 2011, 

og uddannelsen forventes indplaceret i kvalifikationsrammen i løbet 2012, med henblik på senere 

akkreditering.  

 

Internationalisering 

Designskolen er fortsat en meget populær vært for udvekslingsstuderende og modtog i 2011 67 stude-

rende fra hele verden. 30 studerende fra Designskolen tog i 2011 på udvekslingsophold i udlandet og 23 

var på praktikophold i udlandet. Der har i 2011 været en stigning i antallet af studerende som tager på 

udvekslings- og praktikophold gennem Erasmusprogrammet. På kandidatuddannelsen optages både 
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danske og internationale studerende, og ansøgertallet er stærkt stigende. I 2011 var der 184 ansøgere 

hvoraf 127 var internationale ansøgere. Af de 13, som blev optaget, var 5 internationale ansøgere.  

 

Kvalitetssikring 

Designskolen har siden 2009 evalueret undervisningsaktiviteter digitalt via SurveyXact. Evalueringerne 

offentliggøres på skolens intranet. I 2011 blev det besluttet at revidere spørgeskemaet. Dette arbejde 

bliver udført i begyndelsen af 2012, og de nye spørgeskemaer tages i brug for undervisningsevalueringen 

fra forårssemestret 2012. I begyndelsen af 2012 vil designuddannelsens modulstruktur blive evalueret 

blandt studerende, undervisere og administration. På baggrund af evalueringen udarbejdes en rapport, 

som forventes færdig i foråret 2012. 

 

Praktik og beskæftigelse 

Der er forsat en meget stor andel af de studerende på Designskolen, som tager i praktik i løbet af deres 

uddannelse. I 2011 var i alt 104 studerende i praktik.  Skolens seneste dimittendundersøgelse fra 2010 

viser, at praktik har en positiv virkning på vejen til det første arbejde. Derfor har skolen fortsat fokus på, 

at studerende kommer i praktik i løbet af uddannelsen.  

 

Ud over obligatorisk undervisning i projektledelse, jura og forretningsplan og -forståelse er en anden 

vigtig del af skolens beskæftigelsesindsats en karrierevejlederordning. Et initiativ, der blev evalueret i 

2010 og skærpes og målrettes studerende på 3., 4. og 5. studieår. Ordningen tilbyder studerende indivi-

duel karriererådgivning og sparring med en personlig vejleder fra et korps af 57 erhvervs- og designpro-

filer hentet i designbranchen og det danske erhvervsliv, og derudover arrangeres brobygningsinitiativer 

som ’matchmaking’ mellem karrierevejlederne og skolens studerende. Desuden fortsatte Designskolen i 

2011 Design:Vagt, hvor studerende vejledes i jura og forretningsplan af Patent- og Varemærkestyrelsen. 

 

Nye eksterne samarbejder 

I 2011 har Designskolen fortsat haft fokus på at udvikle undervisning og forskning i tæt samarbejde med 

branche og erhvervsliv. Skolens undervisning er bygget op om projektarbejde, der ofte involverer eks-

terne samarbejdspartnere, virksomheder og organisationer. Et eksempel er samarbejdet med medicinal-

firmaet Johnson & Johnson og Alzheimerforeningen, hvor studerende og forskere udviklede designløs-

ninger, som forbedrer tilværelsen for Alzheimerpatienter. Formålet med samarbejdet var at skabe 

forståelse for demens gennem design og forbedre livet for patienter og deres pårørende. Resultatet blev 

præsenteret i en række design og redskaber samt praktiske og kreative løsninger udvikle i samarbejde 

med Johnson & Johnson.  

 

2011 bød på mange lignende erhvervssamarbejder, hvor studerende i samarbejde med virksomheder 

f.eks. har udviklet beklædningskoncepter til det internationale transportfirma UPS, kampagner for den 

kollektive trafik til Kbh. Kommune, visuelle produkter til Post Danmark, brugerinvolvering hos SKAT og 

igangsat udviklingsprojekter som: bæredygtigt glas til Cerama High Temperature A/S.  

Ud over en række studenterkonkurrencer har Designskolen i 2011 også markeret sig stærkt i den inter-

nationale computerspilsbranche, på møbelmesser fra Stockholm til Milano og på den internationale 
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modescene med modeshow, forskning og studieprojekter. Internationalt har skolen fortsat sin store 

satsning på Marokko-projektet, der skaber fair trade-udviklingsmuligheder i Mellemøsten: 

 

Design i Mellemøsten 

Designskolen har med succes opbygget et fokus på udviklingsprojekter i den arabiske verden. Skolen 

fortsatte i 2011 sin deltagelse i Marokko-projektet i samarbejde med Kvinfo og PlaNet Finance. Projektet 

er finansieret af Udenrigsministeriet som en del af Partnerskab for Dialog og Reform. Hovedformålet er 

at styrke kvindelige kunsthåndværkeres kompetencer, udvikling og indtjeningsmuligheder gennem 

design og forretningsforståelse. Studerende på Designskolen har siden projektets start i 2009 være 

involveret og lavet studieprojekter og været på studieture til Marokko. Der arbejdes på at udvide pro-

jektmodellen til Syrien og Libanon.  

 

Holmen inspirerer 

Fusionen og samlokaliseringen på Holmen satte sit særlige præg på moduler og studieprojekter i 2011. 

På Møbel- og Rumdesign arbejdede studerende med studiearbejdspladsen i de nye bygninger. De stude-

rendes analyser og designforslag vil blive inddraget i overvejelserne om, hvordan den fremtidige indret-

ning af studielokalerne skal være. På Visuel Kommunikation arbejdede en gruppe studerende med ny 

visuel identitet til den fusionerede institution, hvor de analyserede den nye institutions værdier, aktivi-

teter og brand og udviklede bud på en ny fælles visuel identitet for KADK, der blev vist på en åben 

udstilling.  

 

I forbindelse med flytningen til Holmen har Designskolen i samarbejde med Arkitektskolens Lyslabora-

torium forestået nyindretningen af institutionens lyslaboratorium specielt med henblik på faciliteter til 

det fremtidige arbejde med kunstlys og de nye lyskilder. Samarbejdet er siden udviklet til beskrivelsen 

af et forskningssamarbejde omkring LED-lys, som vil involvere både Arkitektskolen, Designskolen og 

Konservatorskolen.  

 

Designskolen, Bornholm: Erhvervssamarbejder og international profil 

På Designskolen, Bornholm har der i 2011 været fokus på internationale samarbejder. Skolen er engage-

ret i projektet ’Empowerment through Design’ under Udenrigsministeriets Partnerskab for Dialog og 

Reform, hvis overordnede mål er at skabe udveksling og dialog mellem danske designstuderende og 

kvindelige, tunesiske kunsthåndværkere. Projektet blev i 2011 udvidet til også at omfatte Jordan. Skolen 

har desuden påbegyndt samarbejde med Universidade Federal De Sao Joao Del-Rei i Brasilien og 

Higher Education School of Ceramics in Manises, Valencia i Spanien og samarbejder med en kinesisk 

partner om varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikophold for studerende, gæsteophold for 

undervisere og samarbejde med institutioner i Kina.  

 
Forskning ved Kunstakademiets Designskole 

Designskolen har i 2011 suppleret sin egenfinansiering af forskningen med i alt 3,6 mio. kr. i 2011.  

 

Forskningen ved Designskolen bestod i 2011 i en konsolidering og videreudvikling af indholdet af De-

signskolens forskerklynger; et langsigtet arbejde, som blev iværksat inden for rammerne af Designsko-
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lens Forskningsstrategi og -plan 2008-10. Strategien søger at skabe værdi og gennemslagskraft for 

forskningen i forhold til uddannelse, designerhvervene, offentligheden og den internationale design-

forskning ved at koncentrere indsatsen omkring en række forskningstemaer, som går på tværs af De-

signskolens specialeområder - og som adresserer og bidrager til toneangivende tendenser inden for 

aktuel designforskning og -udvikling.  

 

Konkret søger forskerklyngerne både at udvikle teori- og praksisorienterede fællesskaber i organisato-

risk uformelle enheder, der kan bidrage til ny begrebs- og metodeudvikling. Typisk sker det med senior-

forskere som tovholdere og med deltagelse af gæsteforskere, professionelle designere, kandidatstude-

rende samt kolleger uden forskningsforpligtelse. Designskolen anser den fortsatte udvikling af forsker-

klynger som en langsigtet proces, hvor succeskriterierne er: udgivelse af toneangivende forskningspub-

likationer, udvidelse af forskningsvolumen i årsværk, integration af forskning, kunstnerisk udvikling og 

professionsbaseret viden samt opnåelse af kritisk masse, hvor forskningen er omdrejningspunktet for 

udvikling af viden - med inddragelse af erhvervsliv, undervisningsmiljøer og eksterne forskningsmiljøer. 

Forskerklyngerne er: Mode (med særligt fokus på beklædning og trends), Co-Design (brugerinddragelse 

i designprocessers tidlige faser), Steder & Rum (designeres bidrag til udvikling af steder – fra formgiv-

ning til steders immaterielle værdier og visioner for fremtidig udvikling af lokaliteter), Form:Lab (om 

formgivning som kunstnerisk og kulturel praksis) samt Designfilosofi - forum for dialogen mellem 

design og filosofi.  

 

 

I 2011 har Designskolen opfyldt strategiens mål i en række konkrete initiativer som:  

 

En markant udvidelse af forskningsvolumen i årsværk gennem besættelse af tre adjunktstillinger, fem 

ph.d.-stipendiater samt opslag af et lektorat og to lærer-ph.d.-stipendiater. Alle tidsbegrænsede, nye 

forskerstillinger blev etableret gennem hel eller delvis ekstern finansiering.  

Et andet strategisk initiativ er fastholdelsen af omfanget af den eksterne finansiering af forsknings- og 

udviklingsaktiviteter. Den eksterne finansiering kommer primært fra offentlige forskningsfonde, men i 

stigende grad også gennem virksomhedssamarbejder. Der har f.eks. i 2001 været en øget satsning på 

forsknings- og udviklingsorienterede undervisningsaktiviteter med eksternt finansierende samar-

bejdspartnere (bl.a. SKAT og Johnson & Johnson) eller i tilknytning til igangværende forskningsprojek-

ter inden for f.eks. kritisk design, eksperimentel formgivning, designantropologi. Desuden er der sket en 

konsolidering af den forskningsbaserede undervisning på bachelor- og kandidatuddannelsen.  

 

Forskeruddannelse 

I 2011 blev der indskrevet 4 nye ph.d.-studerende ved Designskolen. Ultimo 2011 havde skolen indskre-

vet i alt 10 ph.d.-studerende. Ud af disse finansierer skolens basisbevilling 2 ph.d.-studerende. 2 ph.d.-

studerende er udelukkende finansieret af eksterne midler, mens 6 andre er finansieret i et samarbejde 

mellem Designskolen og offentlige eller private eksterne parter. Designskolen samfinansierer herudover 

to ph.d.-studerende indskrevet ved hhv. Copenhagen Business School og Statens Byggeforskningsinsti-

tut, Aalborg Universitet.  
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Udgivelser og konferencer 

Synliggørelse er et vigtigt strategisk målepunkt. I 2011 har Designskolens forskere arbejdet målrettet på 

at fastholde niveauet af toneangivende publikationer, dels mht. fagfællebedømte publikationer, 

dels mht. større kollektive bogudgivelser: ’Danish Fashion: Research, Education, Application’, ’XLAB’ og 

i samarbejde med internationale forskerkolleger. Synliggørelse er også en parameter, når skolens for-

skere i 2011 har deltaget i væsentlige internationale konferencer, f.eks. Design History Society’s 

konference i Barcelona om design activism og den nordiske designforskningskonference Nordes, hvor 

flere af skolens forskere fik optaget papers samt medvirkede ved planlægningen af konferencen. Design-

skolen har fået tildelt værtskabet for denne konference i 2013 sammen med Malmö Högskola. 
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1.3.4 Årets økonomiske resultat for Kunstakademiets Designskole 

 
Kunstakademiets Designskoles økonomiske resultater i 2011 vurderes at være tilfredsstillinde.  

 

 
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

1000 kr., løbende priser 2009 2010 2011 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -92.058,8 -98.527,6 -115.681,0 

- Heraf indtægtsført bevilling -86.700,0 -93.200,0 -110.900,0 

- Heraf eksterne indtægter -5.358,8 -5.327,6 -4.781,0 

Ordinære driftsomkostninger 87.587,3 95.047,6 110.690,9 

- Heraf løn 45.753,7 45.598,9 45.339,3 

- Heraf afskrivninger 2.172,1 2.684,2 2.182,7 

- Heraf øvrige omkostninger 25.033,7 30.000,4 43.208,6 

Resultat af ordinær drift -4.471,5 -3.480,0 -4.990,1 

Resultat før finansielle poster -3.734,8 -2.415,3 3.674,2 

Årets resultat -3.438,3 -1.924,9 4.494,2 

Balance    

Anlægsaktiver 9.474,7 12.282,9 11.986,1 

Omsætningsaktiver 16.793,1 20.617,5 17.356,8 

Egenkapital 6.879,3 8.804,2 4.290,3 

Langfristet gæld 8.005,1 5.938,7 10.478,9 

Kortfristet gæld 11.214,5 17.927,5 14.573,7 

Lånerammen 15.200,0 13.900,0 13.300,0 

Træk på lånerammen (FF4) 8.005,1 5.938,7 10.478,9 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen 52,7 % 42,7 % 78,8 % 

Negativ udsvingsrate 306,1 % 418,6 % 153,3 % 

Overskudsgrad 3,7 % 2,0 % -3,9 % 

Bevillingsandel 94,2 % 94,6 % 95,9 % 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 104,0 96,7 102,0 

Årsværkspris 439,9 471,6 444,5 

Lønomkostningsandel 49,7 % 46,3 % 39,2 % 

Lønsumsloft 54.300,0 54.600,0 50.900,0 

Lønforbrug 43.448,6 42.109,1 42.924,0 

Kilde: SKS 

 

 

 

Årets resultat for Kunstakademiets Designskole i 2011 udgør et underskud på ca. 4,5 mio. kr. 

Hovedforklaringen på underskuddet er samlokaliseringen og udflytningen til Holmen, som ikke er fuldt 

ud dækket af Kulturministeriet. Der er sket en ekstraordinær stigning i bevillingen fra 2010 til 2011, som 

forklares med omkostninger til fusion på Holmen.  

 
Der har i 2011 været et ekstraordinært træk på lånerammen i forhold til 2010 på grund af nye investe-

ringer i forbindelse med samlokalisering på Holmen. Den negative udsvingsrate udgør ultimo 2011 

153,3 % og viser, at de akkumulerede overførte overskud er højere end startkapitalen. Der er dog et 
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markant fald i forhold til 2010, grundet det større underskud i 2011. Overskudsgraden er negativ med 

3,9 %, hvilket afspejler, at årets resultat er negativt i 2011.  

 

Stigningen i bevillingsandelen i 2011 sammenlignet med 2010 viser, at der har været et fald i omsætnin-

gen på den eksterne forskning og øvrige indtægter. Endvidere har udflytningen og samlokaliseringen på 

Holmen medført ekstraordinære renteomkostninger på ca. 0,5 mio.kr.. Der er en stigning i antal års-

værk fra 2010 til 2011. Samtidigt er lønomkostningsandelen faldet i 2011 i forhold til 2010. Dette skal 

ses i sammenhæng med et fald i årsværkprisen, som afspejler primært, at lavere lønnede medarbejdere 

har erstattet dyrere medarbejdere. 

 

 

Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt for Kunstakademiets Designskole 

 

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 

 
1000 kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter 
Omkostninger Andel af 

årets 
overskud 

Hjælpefunktioner, generel ledelse og administrati-
on 

63.900,0 1.771,5 72.447,1 151 % 

Uddannelse 41.000,0 3.833,6 44.043,6 -18 % 

Forskning og udvikling 6.000,0 3.616,9 8.125,6 -33 % 

I alt 110.900,0 9.222,0 124.616,3 100 % 

 

Fordelingen af indtægtsført bevilling er baseret på skøn, mens fordelingen af øvrige indtægter og om-

kostninger bygger på skolens interne regnskab. 

 

På baggrund af de givne fordelinger skønnes årets underskud at fordele sig mellem de tre hovedopgave-

områder, som vist i tabellen. 
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Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 

Nedenfor vises aktivitetsoplysninger for Kunstakademiets Designskole i årene 2008 til 2011: 

 

Redegørelse for reservation for Kunstakademiets Designskole 

 
Tabel 3: Reservation, hovedkonto 21.41.15. 

1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation 
primo 

Forbrug i året Reservation 
ultimo 

Opgave 1   200,0 200,0 0,0 

Projekt: forskningsledelse 2009 200,0 200,0 0,0 

Opgave 2   300,0 300,0 0,0 

Værkstedsudstyr 2010 300,0 300,0 0,0 

Opgave 3   500,0 500,0 0,0 

Flytning af designskolen til Hol-
men 

2010 500,0 500,0 0,0 

Opgave 4   400,0 0,0 400,0 

Tabel 3: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede     
          
  2008 2009 2010 2011 

Antal ansøgere (til bacheloruddannelsen i design) 1097 1205 1222 1502 

Antal optagne pr. 1. oktober 118 114 105 97 

Optagne i % af ansøgere 10% 11% 9% 6,5% 

Færdiguddannede kandidater 82 91 81 84 

     

 2008 2009 2010 2011 

Antal ansøgere (til kunsthåndværkeruddannelsen) 57 64 49 54 
Antal optagne pr. 1. oktober 24 27 20 22 
Optagne i % af ansøgere 42 % 42 % 41 % 40,7 % 
Færdiguddannede kandidater 22 23 19 17 
     

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid     
Finansårsstuderende designuddannelsen         

  2008 2009 2010 2011 

Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid 
(Frem til 2010 opgjort samlet for den 5-årige designuddannelse. Fra 2011 
opgjort for den 3-årige bachelor- og den 2-årige kandidatuddannelse) 

535 583 594 530 

-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse     

Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antallet af finansårsstuderende) 0 1 2 0 

Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten 539 539 539 539 

Afvigelse -4 +44 +55  -9 

     

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid     
Finansårsstuderende kunsthåndværkeruddannelsen         
  2008 2009 2010 2011 

Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid 63 67 62 57 

-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse     

Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antallet af finansårsstuderende) 0 0 0 1 

Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten 70 70 70 70 

Afvigelse -7 -3 -8  -13 
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Fusion af DKDS og KA 2010 400,0 0,0 400,0 

I 2011 er foretaget reservation af i alt 0,4 mio.kr. til afsluttende fusion på Holmen. 
 

 

1.3.5 Årets faglige resultater for Kunstakademiets Konservatorskole 
 

Kunstakademiets Konservatorskoles faglige resultater i 2011 vurderes at være tilfredsstillinde.  

 

Uddannelsen ved Kunstakademiets Konservatorskole 

Konservatorskolen havde i 2011 i alt 81 aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid fordelt 

med 47,5 på bacheloruddannelsen og 33,5 på kandidatuddannelsen. Dette tal er højere end tidligere år, 

hvilket skyldes meroptag i 2011 efter aftale med Kulturministeriet. Baggrunden for meroptaget var, at 

antallet af finansårsstuderende i tidligere år havde ligget under det forudsatte i resultatkontrakten på 70 

finansårsstuderende. . Forventningen for de kommende år er derfor at skolen ikke vil ligge under aktivi-

tetskravet.  Den gennemsnitlige studietid for kandidater uddannet i 2011 er 4,4 år.  

Konservatorskolen har ved de seneste optag på bacheloruddannelsen haft et faldende ansøgerantal. 

Skolen har derfor formuleret en markedsføringsstrategi, der skal øge antallet af kvalificerede ansøgere 

til bachelorstudiet betydeligt. Skolen igangsatte i 2011 derfor en informationskampagne, som over de 

næste par år skal skabe større synlighed omkring konservatorfaget, større forståelse for konservatorfa-

gets samfundsrelevans og skaffe flere ansøgere til næste optag på bacheloruddannelsen på Konservator-

skolen i 2013.  

 

Nye eksterne samarbejder  

Skolen har således allerede i 2011 har haft succes med at udbrede kendskabet til konserveringsfaget og 

uddannelsen. Fem af skolens forskere har bidraget med artiklen ’Konservatoren og Kemi’ på 

www.kemi2011.dk, der er lanceret i anledning af FN’s fejring af 2011 som internationalt kemiår 

(www.kemi2011.dk/upload/kemi2011/konservatorkemi.pdf). Hjemmesiden henvender sig især til 

gymnasiale uddannelser, som også er det primære mål for skolens markedsføringsstrategi. Desuden er 

bidraget udgivet i tre selvstændige artikler i tidsskriftet Dansk Kemi. 

 

Konservatorskolen har efter mange års undervisningssamarbejde indgået en vigtig aftale om et forma-

liseret samarbejde med Afdeling for Kunsthistorie og Visuel Kultur, Institut for Kunst- og Kulturvi-

denskab (IKK), Københavns Universitet. Aftalen har b l . a .  til formål i fællesskab at øge udveksling af 

studerende på især kandidatniveau samt at udvikle fælles kurser med emner som teknisk kunsthi-

storie, kunsthistoriske metoder og teoridannelser, 3D- modellering af værker, arkivpraksis og for-

midling vha. digitale medier. Aftalen skal styrke institutionernes faglighed,  medvirke til at udvikle 

netværk i fællesskab, og at begge parter uddannelsesmæssigt vil kunne drage nytte af hinandens 

ressourcer samt styrke specialeområderne. 

 

Kvalitetssikring 

I forbindelse med udviklingen af uddannelserne og sikringen af deres kvalitet har Konservatorskolen i 

2011 gjort de første forberedelser til i 2012 at gentage den samlede evaluering af bachelor- og kandidat-

http://www.kemi2011.dk/upload/kemi2011/konservatorkemi.pdf�
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uddannelserne, som skolen gennemførte første gang i 2008. Modellen til evalueringen af uddannelserne 

er baseret på Excellencemodellen og udviklet specifikt til skolen med henblik på systematisk kvalitets-

udvikling af uddannelserne. Udover forbedringsaktiviteterne som følge evalueringerne fortsætter skolen 

den digitale evaluering af de konkrete undervisningsaktiviteter ved hjælp af SurveyXact, ligesom afde-

lingerne løbende systematisk følger op på kurser mv.    

 

Internationalisering 

På den internationale front indledte Konservatorskolen et spændende samarbejde med Robert Waller, 

Protect Heritage, tidligere ledende konservator ved Canadian Museum of Nature, Ottawa, en af de 

internationale førende inden for museal risk management. Samarbejdet havde form som et 3-ugers 

kandidatkursus, hvor Frihedsmuseet blev analyseret. Bl.a. blev risikoen for oversvømmelser vurderet – 

et forhold, der blev uhyggeligt aktuelt med sommerens skybrud i juni 2011, hvor flere af de teoretiske 

risici pludselig blev til konkret virkelighed. Skolen fortsætter samarbejdet med Robert Waller i form af 

nye kurser og specialevejledning. 

 

Tre kandidatstuderende har været på succesfulde Erasmus-praktikophold på henholdsvis Institut Royal 

du Patrimoine Artistique, IRPA/KIK, i Bruxelles; Instituto Universitario de Restauracion del Patrimo-

nio, Universidad Politécnica de Valencia og ved Fakultät für Restaurierung, Bühnen- und Kostümbild, 

Hochschule Für Bildende Künste Dresden.  

En spansk studerende fra Universitat Politècnica de València (UPV), har i 2011 være på Erasmusop-
hold på Konservatorskolen.  
 
 

Beskæftigelse 

Ledigheden blandt Konservatorskolens dimittender er blandt de laveste på det kunstneriske område og 

Konservatorskolen har derfor ikke haft nogen specielle tiltag med henblik på at forbedre beskæftigelsen. 

Fokus har været på vejledning af den enkelte vedr. karrieremuligheder. Der er et udbygget samarbejde 

med aftagerne, som løbende annoncerer ledige stillinger på skolens intranet.  

 

Efteruddannelse 

I 2011 har Konservatorskolens efteruddannelse udbudt 2 efteruddannelseskurser. Det ene ’The Structu-

re of Paintings and the Mechanical Properties of Cultural Materials’ med Marion Mecklenburg (USA) 

blev gennemført med 24 deltagere fra alle fagområder inden for konservering. Det er erfaringen, at 

kurser med internationalt tilsnit har størst tilslutning. 

 
Forskning ved Kunstakademiets Konservatorskole 

Konservatorskolen har i 2011 suppleret sin egenfinansiering af forskningen med i alt 1.34 mio. kr.  

 

Konservatorskolens forskere har i 2011 præsteret en stor forskningsindsats i forhold til skolens størrelse 

og øvrige aktiviteter. Der er således blevet produceret i alt 23 publikationer, hvoraf 12 er udkommet i 

videnskabelige publikationskanaler med fagfællebedømmelse. Skolens forskning er desuden blevet 

præsenteret på 11 internationale konferencer og møder, hvoraf skolens forskere har været arrangør eller 

http://www.upv.es/index-en.html�
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medarrangører af 7. Endvidere er skolens forskning i årets løb blevet præsenteret flere gange på hjem-

mesiderne videnskab.dk og kemi2011.dk’ tidsskriftet ’Dansk Kemi’ og i den landsdækkende presse. De 

fleste af publikationerne og præsentationerne har flere forfattere og er et udtryk for det forskningssam-

arbejde, som foregår på tværs af fagspecialerne på skolen og med de mange inden- og udenlandske 

partnere.  

 

Skolens forskere er også aktive i forhold til fagfællebedømmelse af kollegaer i de internationale viden-

skabelige publikationskanaler, redaktion af tidsskrifter og bøger samt bedømmelse af forslag til forsk-

ningsprojekter indsendt til forskningsråd mv. Således har forskerne medvirket i fagfællebedømmelse af 

36 videnskabelige artikler, redaktion af tre bogværker samt evaluering af projektansøgninger for det 

Europæiske Forskningsråd, EU-Kommissionen og Norges forskningsråd.  

 

Flere nye projekter, der involverer eksterne partnere i ind- og udland, er blevet startet i løbet af 2011. 

Den store satsning i den forbindelse er igangsættelsen af arbejdet i Center for Kunstteknologiske Studier 

og Bevaring/Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS), som involverer 10 forskere 

på Konservatorskolen samt laboratorieudstyr på de tre institutioner. Samarbejdet omfatter bl.a. fire 

konkrete forskningsprojekter, hvoraf det ene ’ Bosch & Bruegel – Four Paintings Magnified’, et forsk-

nings- og udstillingsprojekt som også modtager EU-støtte, foregår i samarbejde med Nationalgalleriet i 

Estland og Glasgow Museums.  

 

En anden satsning er iværksættelse af FAK - ’Forskningsarkivet for Monumentalkunst’ i samarbejde 

med Afdeling for Kunsthistorie og Visuel Kultur, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), Kø-

benhavns Universitet. Centerets forskningsaktiviteter har hurtigt fundet interesse. Bl.a. er arkivet 

involveret i dokumentation af vægmalerier på Carlsberg i Valby, i Frederiksberg Kommune og på Herlev 

Hospital. Senest har arkivet indgået forhandlinger med Folketingets Kulturudvalg vedr. udarbejdelse af 

en plan for konkrete tiltag til bevaring af monumental kunst. 

 

Ud over det grundvidenskabelige indhold i Konservatorskolens forskning, retter forskningen sig også, 

som beskrevet ovenfor, mod den praktiske udnyttelse i bred forstand. Et eksempel er projektet ’Enzy-

mer til fjernelse af blødt væv fra ligdele’. Projektet er en udløber af et andet vellykket projekt med an-

vendelse af enzymer til hurtig og nænsom fjernelse af blødt væv fra knogler på naturhistoriske dyrepræ-

parater, som blev gennemført i samarbejde med biotekvirksomheden Novozymes, og resultaterne er 

offentliggjort i det ansete tidsskrift Journal of Forensic Science. Det nye projekt inkluderer også Afde-

ling for Retspatologi på Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet. Konservatorskolen deltager 

med 4 forskere i EU-projektet MEMORI (www.memori-project.eu ), som bl.a. har til formål at udvikle 

og markedsføre såkaldte dosimetre til målingen af miljøbelastningen af skadelige stoffer, som fx eddike-

syre, der findes i omgivelserne af og udledes fra kunstværker og museumsgenstande. 

 

Konservatorskolen deltager i Ny Carlsberg Glyptoteks forskning i farverne på antikke skulpturer. De to 

institutioner udgør sammen med DTU kemi og KU Geologi, Copenhagen Polykromy Network (farve-

spor på antik skulptur og arkitektur), der samarbejder med Metropolitan Museum, British Museum, 

Louvre, Vatikanet og Glyptoteket i München. Med de godt 2,2 millioner kroner i støtte som projektet i 

http://www.memori-project.eu/�
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2011 modtog fra Carlsbergfondet er projektet sikret økonomisk frem til 2013. Endelig skal også nævnes 

projektet med herregården Lerchenborgs sandstens-facadeornamentik i samarbejde med Institut for 

Kunst og Kulturforskning, KU med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen (i dag: Kulturstyrelsen). 

 

Forskeruddannelse 

Forskeruddannelsen er en vigtig del af Konservatorskolens forskningsaktiviteter. Med de forventede 2 

nye indskrevne ph.d.-studerende er bestanden i 2011 oppe på i alt 7 ph.d.-studerende, hvoraf 4 er til-

knyttet større forskningsprojekter. Ud af de i alt 7 ph.d.er finansierer Konservatorskolens basisbevilling 

1 ph.d.-studerende. 1 ph.d.-studerende er udelukkende finansieret af eksterne midler, mens 5 ph.d.-

studerende er finansieret i et samarbejde mellem Konservatorskolen og offentlige eller private eksterne 

parter. 1 studerende forventes at blive færdig primo 2012, som også vil byde på indskrivning af mindst 2 

nye.  

 

Forskerkurserne er hovedsageligt foregået i regi af Kulturarvens Forskerskole, KAF, hvis succesfulde 

aktiviteter forventes indlejret i det kommende ph.d.-skolesamarbejde mellem KADK, Arkitektskolen 

Aarhus, IVA og Designskolen Kolding. Samarbejdet med konservatoruddannelser i de øvrige Nordiske 

lande har også i 2011 budt på det årlige ”Nordic PhD Student Colloquium”, hvor studerende, deres 

vejledere og potentielt kommende ph.d.-studerende mødes og diskuterer igangværende og mulige 

kommende projekter m.m. Kollokviet foregik denne gang på konservatorstudiet ved Helsinki Metropo-

lia University of Applied Sciences, Faculty of Culture and Creative Industries, Vantaa, Finland. 
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1.3.6 Årets økonomiske resultat for Kunstakademiets Konservatorskole 

 
Kunstakademiets Konservatorskoles økonomiske resultater i 2011 vurderes at være tilfredsstillinde.  

 

 
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

1000 kr., løbende priser 2009 2010 2011 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -29.127,0 -26.623,4 -28.720,2 

- Heraf indtægtsført bevilling -26.698,2 -25.700,0 -27.300,0 

- Heraf eksterne indtægter -2.428,8 -923,4 -1.420,2 

Ordinære driftsomkostninger 28.007,9 27.719,0 28.010,4 

- Heraf løn 16.586,5 16.635,9 16.118,4 

- Heraf afskrivninger 814,5 571,9 596,3 

- Heraf øvrige omkostninger 6.487,3 6.255,3 7.337,2 

Resultat af ordinær drift -5.238,7 -3.160,3 -4.668,3 

Resultat før finansielle poster -1.121,9 377,4 -1.315,0 

Årets resultat -1.002,8 525,2 -1.177,1 

Balance    

Anlægsaktiver 3.821,2 3.651,8 3.450,0 

Omsætningsaktiver 8.481,6 9.828,5 11.709,5 

Egenkapital 3.231,7 2.706,5 3.826,1 

Langfristet gæld 3.287,2 3.117,8 2.731,2 

Kortfristet gæld 5.463,8 7.294,0 8.165,2 

Lånerammen 4.800,0 4.800,0 4.800,0 

Træk på lånerammen (FF4) 3.287,2 3.117,8 2.731,2 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen 68,5% 65,0% 56,9% 

Negativ udsvingsrate 505,2% 410,2% 616,5% 

Overskudsgrad 3,4% -2,0% 4,1% 

Bevillingsandel 91,7% 96,5% 95,1% 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 34,0 33,0 33,6 

Årsværkspris 487,8 504,1 480,0 

Lønomkostningsandel 56,9% 62,5% 56,1% 

Lønsumsloft 15.400,0 16.200,0 15.900,0 

Lønforbrug 15.400,0 16.084,3 15.718,4 

Kilde: SKS 

 

Årets resultat for Kunstakademiets Konservatorskole i 2011 udgør et overskud på ca. 1,2 mio. kr. . Over-

skuddet skyldes, at Konservatorskolen i 2011 har modtaget en ekstrabevilling på 1,4 mio. kr. til fusionen 

med Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole Overskuddet videreføres til anvendelse i 

følgende år. 

     

Konservatorskolen havde i 2011 disponeret med at anvende et træk på egenkapital på 0,6 mio. kr. til 

ombygning og nyindretning af fælles auditorier, samt igangsættelse af projekt om ekstern kommunika-

tion og markedsføring af konserveringsuddannelserne. Konservatorskolen har i 2011 endvidere haft 
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ekstraordinære uforudsete omkostninger på ca. 0,2 mio. kr. til betydelig vandskade på værksteder og 

lokaler mv. i kælderniveau på Esplanaden efter skybrud den 2. juli 2011.  

 

Årets økonomiske resultat for Konservatorskolen vurderes at være tilfredsstillende. 

 

 

 
Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt for Kunstakademiets Konservatorskole 

 
Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 
 
1000 kr., løbende priser Indtægts-

ført bevil-
ling 

Øvrige 
indtægter 

Omkost-
ninger 

Andel af 
årets 

overskud 

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrati-
on 

-11.992,8 -898,6 12.374,3 44% 

Færdiguddannede -9.816,2 -735,5 10.128,4 36% 

Forskning -5.094,2 -381,7 5.256,3 19% 

Efteruddannede -396,8 -29,7 409,4 1% 

I alt -27.300,0 -2.045,5 28.168,4 100% 

 

Konservatorskolen anvendte i 2011 12,7 mio. kr. på hjælpefunktioner samt generel ledelse og admini-

stration. Skolen anvendte endvidere 10,1 mio. kr. på produktet færdiguddannede, 5,3 mio. kr. på pro-

duktet forskningsresultater samt 0,4 mio.kr. på efteruddannede. Fordelingen af omkostningerne er 

baseret på den faktuelle formålskontering. Indtægtsført bevilling er fordelt i samme forhold som de 

faktuelle omkostninger. Omkostningsfordelingen mellem skolens produkter svarer endvidere til det 

budgetterede på Finansloven for 2011.   

 
Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 

Nedenfor vises aktivitetsoplysninger for Kunstakademiets Konservatorskole i årene 2008 til 2011. 

 

Tabel 2A: Aktivitetstal 

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede 
  2008 2009 2010 2011 

Antal ansøgere (til bacheloruddannelsen) 0 0 68 0 

Antal optagne pr. 1. oktober 0 0 50 0 

Optagne i % af ansøgere 0 0 73,5 
% 

0 

Færdiguddannede bachelorer 1 1 38 0 

     

Antal ansøgere til kandidatuddannelsen 10 8 28 8 

Antal optagne 8 8 27 7 

Optagne i % 80 % 100 % 96 % 87,5 % 

Færdiguddannede kandidater 8 22 18 6 

     

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid     

Finansårsstuderende         

  2008 2009 2010 2011 
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Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid 65 59,5 72 81 

-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse     

Betalingsstuderende  0 0 0 0 

Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten 70 70 70 70 

Afvigelse -5 -10,5 2 11 

     

Efteruddannelsesaktiviteter     

  2008 2009 2010 2011 

Kurser     

Antal udbudte kurser 3 4 5 2 

Antal gennemførte kurser 1 4 4 1 

Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 33 % 100 % 80 % 50% 

Deltagere     

Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser) 66 78 137 81 

Antal kursister 22 48 99 23 

Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) 770 756 1212 805 

Antal årskursister 0,64 0,63 1,01 0,67 

     

 

 

Redegørelse for reservation for Kunstakademiets Konservatorskole 

 
Tabel 3: Reservation, hovedkonto 21.41.10. 
1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation 

primo 
Forbrug i 

året 
Reservation 

ultimo 
Forventet 
afslutning 

Færdiguddannede   909,6 400,0 509,6   

Opkvalificering af lærerkræfter 2006 909,6 400,0 509,6 2012 

Resultater af forskning   203,2 0,0 203,2   

Styrkelse af forskningen 2006 203,2 0,0 203,2 2012 

 
Den reserverede bevilling anvendes til Konservatorskolens medfinansiering af ph.d.-stipendier i perio-

den 2010-2012. 

 

 

1.3.7 Årets resultater for Biblioteket 

 

Bibliotekets resultater for 2011 vurderes at være tilfredsstillende.   

 

Biblioteket er i 2011 samlet til ét bibliotek for arkitektur, design og konservering samt scenekunst. 

Arkitektur og design på Holmen og konservering i Amaliegade 38. Biblioteket har fortsat en national 

forpligtigelse som offentligt bibliotek for arkitektur, byggeri og fysisk planlægning og er således bibliotek 

og videncenter for arkitekterhvervet. 

 

Fra årets begyndelse var den væsentligste opgave fusionen og fysisk flyttede Designskolens Bibliotek til 

kleinsmedjen på Holmen, hvor Arkitektskolens Bibliotek har været siden 1999. Et stort logistisk projekt, 

hvor ca. 12.000 bøger og mange tidsskrifter - i alt ca. 350 hyldemeter – blev flyttet. Bøgerne fik ny 
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signatur, ændret i biblioteksbasen og det hele rykket rundt og integreret i én opstilling – og genindret-

ning af magasinet med bøger og tidsskrifter. Biblioteksbasen blev konverteret til én base og et mere 

brugervenligt system (Primo) er implementeret. Biblioteket åbnede den 1. februar 2011 som et nyt fælles 

bibliotek for Arkitektskolen og Designskolen.  

 

Nye rammer på Holmen og i Amaliegade 

Fra den 1. marts har biblioteket overtaget drift af Statens Teaterskoles bibliotek, som nu indgår i det 

samlede bibliotek. En del af aftalen betyder, at 200 m2 fra Teaterskolens tidligere bibliotek nu indgår i 

det samlede biblioteksareal – og i løbet af sommeren byggede biblioteket om og fik revet glasvæggen i 

smedjen ned. Rummet udgør nu en samlet helhed – og er mødested og læringsrum for studerende og 

medarbejdere uanset uddannelse. Indretningen afsluttes i starten af 2012.  

Den konservatorfaglige del af biblioteket ligger fortsat i Amaliegade 38, og fra 2012 vil biblioteket fort-

sætte integrationen og tilbyde nye biblioteksservices fra de to adresser og fra et lille udlån på Designsko-

len på Bornholm.  

 

Formidling og samlede vidensressourcer 

Biblioteket har fastholdt sine udadvendte aktiviteter i fusionsprocessen. Der er i 2011 afholdt tre for-

skersaloner (foredrag) og 10 udstillinger, hvor forskere, undervisere og studerende har præsenteret 

projekter. Via et samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen tilbydes studerende DesignVagt – en 

1:1 samtale om nyeste designbeskyttelse og forretningsplan. Forskningsbasen READ er videreudviklet 

og en ny skabelon ’Udstillinger og Værker’, som kan benyttes til kunstnerisk udviklingsarbejde er im-

plementeret.  

 

Konserveringsområdet har tradition for tætte samarbejder på tværs. Det resulterede i slutningen af året 

i en samarbejdsaftale med Nationalmuseets Bevaringsafdeling om biblioteksdrift. Konserveringsfagligt 

VidenCenter, KViC (Konservatorskolens bibliotek) overtager indkøb, registrering og biblioteksbase for 

Bevaringsafdelingen. KViC varetager allerede biblioteksfunktionen for Statens Museum for Kunst’s 

Konserveringsafdeling, og dermed er alle biblioteker indenfor konservering samlet i én fælles base. 

 

Det fælles bibliotek med flere ressourcer er med til at sikre akkreditering og kvalitetsudvikling på inter-

nationalt niveau for uddannelser og forskning på KADK. Det er bibliotekets mål at knytte tættere kon-

takter til omverdenen, til de faglige miljøer og sætte brugerne endnu mere i fokus. På den måde under-

støtter biblioteket KADK’s indsatsområder. 
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1.3.8 Nøgletal 

Nedenfor er en oversigt over de vigtigste nøgletal for henholdsvis uddannelserne og forskningen ved 

KADK. Nøgletallene er udvalgt i samarbejde med Uddannelsesministeriet.  

 

Tabel 2B: Nøgletal for uddannelserne  
 Arkitektur Design Konservator Kunsthånd-

værk 

Aktive studerende pr. 1.10.2011 1080 639 99 61 

575 346 45 61 Heraf på bacheloruddannelsen 

og på kandidatuddannelsen 505 293 54  

Aktive finansårsstuderende inden for normeret 

studietid på bacheloruddannelsen * 

  

303 

 

47,5 

 

57 

Aktive finansårsstuderende inden for normeret 

studietid på kandidatuddannelsen * 

  

227 

 

33,5 

 

Aktive finansårsstuderende i alt 969 530 81 57 

Antal studerende som har gennemført bachelorud-

dannelsen i 2011 

 

167 

 

82 

 

0 

 

17 

Gennemsnitlig studietid for bachelorer i 2011** 3,2 år 3,3  3,5 

Antal studerende som har gennemført kandidatud-

dannelsen i 2011 

 

160 

 

84 

 

6 

 

Gennemsnitlig studietid kandidater i 2011** 2,7 år 2,7 4,4  

Antal ansøgere bacheloruddannelsen 1102 1502 0 54 

Antal optagne på bacheloruddannelsen 200 97 0 22 

Optagne i procent 18,1 % 6,5 % - 59,2 % 

Antal eksterne ansøgere kandidatuddannelsen*** 48 184 8  

Antal optagne 19 13 7  

Optagne i procent 39,6 % 7,1 % 87,5 %  

Antal ansøgere til engelsksproget kandidatuddan-

nelse **** 

237    

Antal optagne 17    

Optagne i procent 7,2 %    

Antal studerende med BA som påbegynder kandi-

datuddannelsen i 2011 

 

154 

 

73 

  

Gennemsnitlig studietid kandidater i 2011 2,7 år 2,7 4,4  

Antal studerende i praktik 110 104 16 25 

Antal studerende i praktik og på udveksling i 

udlandet 

92 53 5 14 

Antal betalingsstuderende 2 4***** 0 1 

 
*       Arkitektskolen har opgjort tallet for den samlede 5-årige uddannelsen og kan ikke oplyse finansårsstuderende fordelt på 
bachelor- og kandidatuddannelsen 
**   Gennemsnitlig studietid er ekskl. orlov for Arkitektskolen og inkl. orlov for Designskolen og Konservatorskolen 
***    På designuddannelsen og arkitektuddannelsen skal bachelorer ikke søge om optagelse på kandidatuddannelsen hvis de 
påbegynder uddannelsen senest to år efter at de har færdiggjort bacheloruddannelsen.  
****   Arkitektskolen udbyder hhv. en dansksproget og en engelsksproget kandidatuddannelse  
*****  Alle i forårssemestret 2011 



 -33- 

1.4 Tværgående tendenser og dialoger: Uddannelse og forskning 
 

2011 blev et år, hvor de individuelle uddannelser og forskningen fortsat markerede sig stærkt, men 2011 

blev også et år fuld af nye stærke tværgående initiativer. Her samlet i et indblik af tværgående betragt-

ninger, tendenser og tiltag. Overordnet set vurderes de tværgående aktiviteter at være tilfredsstillende.  

  

1.4.1 Tendenser inden for uddannelse 

 

Antal ansøgere, antal optagne, gennemsnitlig studietid, frafald  

Både arkitekt- og designuddannelserne er privilegerede med et stort og støt stigende antal ansøgere. På 

konservatoruddannelsen og kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm er der behov for at tiltrække 

flere ansøgere, og der er allerede igangsat en række målrettede initiativer. Samtidig er det håbet, at 

fusionen – med de populære arkitekt- og designuddannelser - i sig selv kan øge synligheden af konser-

vatoruddannelsen og kunsthåndværkeruddannelsen og dermed have en positiv effekt på antallet af 

ansøgere.  

 

En stor fælles udfordring for de fire uddannelser er ved hjælp af sorteringsmekanismer at optage de 

bedst kvalificerede og mest motiverede ansøgere. For at øge gennemførelsesprocenten og få de stude-

rende effektivt gennem uddannelserne og sikre dimittenderne fodfæste på arbejdsmarkedet er en kvali-

ficeret studie- og karrierevejledningsindsats nødvendig. Studievejlederne på de tre skoler har i 2011 

arbejdet sammen for at målrette og koordinere deres indsats på disse områder.  

 

Kvalitetssikring 

For alle tre skoler har det været et eksplicit mål at arbejde med kvalitetssikring, som har været formule-

ret i både den indeværende og den forrige flerårsaftale på Kulturministeriets område.  

 Arkitektskolen har i forbindelse med akkrediteringsprocessen gennemført et projekt for syste-

matisk kvalitetssikring. Projektet mundede ud i syv fokusområder for kvalitetssikring, etable-

ring af et Uddannelseskvalitets Udvalg, der løbende følger kvalitetsudviklingen, igangsætter nye 

kvalitetsforbedrende initiativer og én gang om året udarbejder en Kvalitetsrapport til rektor.  

 Designskolen planlægger udover den allerede eksisterende og systematiske evaluering af under-

visningen, i 2012 at gennemføre en særlig evaluering af uddannelsens modulstruktur gennem 

spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppe-interview.  

 Konservatorskolen planlægger i 2012 at gentage den samlede evaluering af bachelor- og kandi-

datuddannelserne, som skolen gennemførte første gang i 2008.  

 

Der er stort potentiale i at samordne og koordinere de tre skolers kvalitetsarbejde, så der er en fælles 

metode og systematik samt fælles ledelsesrapportering; naturligvis tilrettelagt på en måde, der tager 

hensyn til de enkelte uddannelsers særkende og udfordringer.  
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Internationalisering  

Både Designskolen og Arkitektskolen har samarbejdsaftaler med mange højt estimerede internationale 

skoler, praktiserer omfattende international studenterudveksling, har mange internationale ansøgere til 

uddannelserne og optager flere og flere internationale ansøgere til gennemførelse af hele kandidatud-

dannelsen.  

 Designskolen havde i 2011 127 internationale ansøgere til kandidatuddannelsen, hvoraf 5 blev 

optaget, til kandidatuddannelsen som udbydes på engelsk..  

 Arkitektskolen havde 285 ansøgere, hvoraf 237 var internationale. Af disse blev 18 optaget på 

den engelsksprogede kandidatuddannelse.  

 

For begge skoler er det en væsentlig del af internationaliseringsstrategien at tiltrække udenlandske 

studerende, der kan tilføre studiemiljøerne mangfoldighed, ny viden og indsigt og hermed at lære dan-

ske studerende at arbejde og studere i et internationalt miljø.  

 

 Konservatorskolen har haft tre studerende i udlandspraktik; men modtog ikke udenlandske stu-
derende i 2011. 
 

Der er et tydeligt behov for, at skolerne udarbejder en fælles internationaliseringsstrategi - og der vil 

være stor synergi ift. internationale samarbejdsaftaler, markedsføring, ansøgningsprocesser mv. Her 

kan uddannelserne lære af hinanden og udvikle fælles standarder for kvalitet. Der er også potentiale i at 

udvikle nye attraktive uddannelser specielt målrettet udenlandske studerende. 

 

En frisk internationaliseringsredegørelse, der beskriver graden af internationalisering på de videregå-

ende kunstneriske uddannelser frem til 2009, er i februar 2012 udgivet at Kulturministeriet. Den inde-

holder ni anbefalinger, der alle vil ligge til grund for KADK’s udvikling af en samlet internationalise-

ringsstrategi. 

 

Beskæftigelse  

Beskæftigelsesmønstret for arkitekter, designere, kunsthåndværkere og konservatorer følger vidt for-

skellige mønstre og har vidt forskellige udfordringer. Arkitekters beskæftigelsesmuligheder skifter med 

konjunkturerne i bygge- og anlægssektoren, hvor arkitekter især er afhængige af byggeriet. Designere og 

kunsthåndværkere er naturligvis også konjunkturfølsomme faggrupper, der ikke mindst er afhængige af 

markedsøkonomisk vækst. En udfordring for designerhvervene er for flere områder en relativ lille 

indtjening set i relation til andre erhvervsgrupper. Konservatorerne er hovedsageligt beskæftiget inden 

for det offentlige og har i slående kontrast til institutionens øvrige kandidater ikke oplevet beskæftigel-

sesnedgang i forbindelse med den økonomiske krise. De fire faggrupper kan lære meget af hinanden 

mht. at se på arbejdsmarkedet og dermed mulighederne for beskæftigelse i bredest muligt perspektiv.  

 

Optag af studerende på de fire uddannelser på KADK er i dag dimensioneret - begrænset – fra politisk 

side, idet lysten til at uddanne sig til designer og arkitekt langt overgår arbejdsmarkedets behov. I det 

perspektiv er det en udfordring, at der på andre institutioner udbydes uddannelser, der ikke er under-

lagt tilsvarende dimensionering, rettet mod samme arbejdsmarked.  
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Praktik – samarbejde med erhvervslivet 

KADK’s fire uddannelser har alle et praksisrelateret sigte. Vægtningen mellem teori og praksis er for-

skellig, men uanset fagområde retter fagene sig mod en form for produktion. Og selv om den forsk-

ningsbaserede undervisning er afgørende vigtig; så får den først sin fulde berettigelse ved at blive an-

vendt i sammenhæng med fagenes praksis. Bl.a. Designskolens årlige beskæftigelsesundersøgelsesrap-

port viser, at praktik har positiv indvirkning på gennemslagstiden fra uddannelse til første stilling. 

Derfor vægtes praktik særlig højt på uddannelserne. Skolerne kan i samarbejde kvalitetssikre praktik-

ordningerne, så de studerende får nye vinkler på karrieren, erhvervskendskab, netværk og bedre mulig-

heder på jobmarkedet.  

 

Efter- og videreuddannelse 

Efteruddannelsesaktiviteterne på de tre skoler udgøres af enkelte efteruddannelseskurser, masterud-

dannelser og it-kurser for nyuddannede kandidater. KADK’s fire uddannelser har et stort potentiale på 

dette felt, og efterspørgslen og erfaringer taler for at udbyde højt kvalificerede efter- og videreuddannel-

sesforløb med et indhold, der udspringer direkte af uddannelses- og forskningsmiljøerne.  

Designuddannelsen har i mange år mødt stor efterspørgsel på efteruddannelsesforløb; og Arkitektsko-

len udvikler i øjeblikket – sammen med fagets foreninger og Arkitektskolen Aarhus – et professionskva-

lificerende forløb af to års varighed, svarende til lignende ordninger i de fleste EU-lande. 

 

Eksterne samarbejder 

Alle fire uddannelser har tradition for stærke samarbejde med andre uddannelses- og forskningsinstitu-

tioner og med erhvervet – af både midlertidig og mere vedvarende karakter. De midlertidige samarbej-

der er som regel knyttet til aktuelle studietemaer og -projekter, der skifter fra år til år. Strategiske sam-

arbejder er færre og knytter sig ofte mere til forskning end til undervisning. En vis del af samarbejderne 

på design- og arkitektskolerne er knyttet til studenterkonkurrencer, hvor firmaer udbyder projekter, 

hvor studerende dyster om nyudvikling inden for f.eks. el-biler, boligformer mv. Designskolen markerer 

sig endvidere med længere partnerskaber med fx Johnson & Johnson, Vestforbrænding eller SKAT, 

hvor forskningsklynger, uddannelse og erhverv arbejder sammen i ét eller flere semestre.  

Fusionen af de tre skoler åbner mulighed for fælles strategisk prioritering af samarbejdsprojekter og -

partnere samt udvikling af undervisningsprogrammer i tættere tilknytning til erhvervet til gavn for 

undervisningens kvalitet og relevans.  

 

Værksteder og øvrige faciliteter  

Et helt tydeligt potentiale ved fusionen og den delvise sammenflytning er den tværgående udnyttelse af 

værksteder, laboratorier, udstillingsrum, samlinger mv. Den bredere vifte af faciliteter giver hver enkelt 

studerende større adgang til specialviden om materialer og produktionsteknikker – og muligheder for at 

teste, udstille og eksperimentere i højden, bredden og dybden. I de kommende år vil et oplagt mål derfor 

være at synliggøre og optimere de nye rammer for de studerendes praktiske eksperimenter, så de teore-

tiske studier og projektarbejde får lov til at udfolde sig optimalt.  

 

Meritstudier 
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Designskolen og Arkitektskolen har i fem år haft en aftale om meritoverførsel af studier på kandidatni-

veau. Der opleves i stigende grad en forventning fra de studerende om, at deres uddannelse kan kombi-

neres frit fra de tre skoler, hvilket i dag forhindres af gældende regler. Fremadrettet bliver det en spæn-

dende udfordring at se på de mange muligheder for nye erhvervsrelevante kombinationer af kvalifikati-

oner og specialisering. 

 

 

1.4.2. Tværgående aktiviteter i 2011 

I 2011 åbnede en række tværgående initiativer nye døre og skabte ny udveksling mellem uddannelserne:  

 

Icopal Prisen 2011 

Arrangementet: ’Icopal Prisen 2011’ var i 2011 en stor succes. Arrangementet bestod af en prisoverræk-

kelse og en efterfølgende event med paneldebatten: ’Arkitektur # Design – Sammenstød eller Samar-

bejde’.  Debatten tog udgangspunkt i spændingsfelter mellem arkitektur og design, og var med til at 

kaste lys over de fremadrettede samarbejdsmuligheder uddannelserne og faglighederne imellem.   

 

Nye fælles afgangsudstillinger og Kulturnat 

I 2011 holdt KADK sin første fælles Kulturnat, hvor et rekordstort publikum mødte studerende, 

arbejdende værksteder og oplæg fra de tre skoler, der i et jont venture trak et stort publikum til Holmen. 

 

Ved årets afslutning planlægges første fælles afgangsudstilling, der i januar 2012 for første gang 

præsenterer de nyuddannede kandidater fra Designskolen og Arkitektskolen i én samlet udstilling. 

Udstillingen vil markedsføre de nyuddannede over for branche, offentlighed og erhverv og bidrager på  

den måde til at understøtte skolernes krav om synlighed på de nyuddannedes designere, arkitekter og 

kunsthåndværkeres evner, kompetencer og profiler. Fra 2012 planlægges desuden at inddrage 

Konservatorskolens kandidater.  

 

1.4.3. Tværfaglige netværksaktiviteter og forskningsprojekter 

 

2011 har også været startskud for nye tværfaglige forskningsaktiviteter. Rektorerne ved KADK har på 

baggrund af en særskilt bevilling været i stand til at igangsætte en række tværgående forskningsprojek-

ter og netværksaktiviteter mellem forskningsmiljøerne på de tre fusionere skoler. Bevillingen har funge-

ret som et incitament for de eksisterende forskningsmiljøer til igangsætte en række aktiviteter på tværs, 

som kan være med til at skabe synergi mellem de eksisterende forskningsmiljøer. Der er i 2011 igangsat 

tre forskningsnetværk og tre forskningsprojekter på tværs af forskningsmiljøerne på de tre skoler, og der 

vil i 2012 blive igangsat yderligere tværgående projekter og netværk.  

 

 

 

Nye tværgående netværksaktiviteter  

Følgende netværk og projekter er igangsat i 2011:  
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Netværk for udvikling af konfiguration af parametriske komponenter i design og arkitektur  

Projektets overordnede mål er at etablere et netværk med fokus på udviklingen og tilpasningen af ny 

digital teknologi som parametrisk- og bygningsinformationsmodellering, som eksempelvis BIM, til en 

direkte anvendelig og brugbar konfiguration af komponenter i krydsfeltet mellem arkitektur og design. 

Det sker i et forskningssamarbejde mellem Arkitektskolen, Designskolen og relevante erhvervspartnere 

i netværket. 

 

Netværk om repræsentationsformernes betydning  

På KADK er en betragtelig del af undervisningsressourcerne og forskningstiden helliget forskellige 

former for repræsentation. Den overordnede målsætning med netværket er at etablere grundlaget for en 

ny forståelse af forholdet mellem repræsentation, erkendelse, viden, information og data, ved at kort-

lægge og styrke relationerne mellem forskellige anvendelser af repræsentationsformer på de tre skoler. 

 

Inclusive urban dwelling and social sustainability 

Projektet vil udpege og udvikle detaljer og komponenter af betydning for boligens helhed og målet om 

social bæredygtighed. Projektet udføres af Institut for Planlægning på Arkitektskolen og Center for 

Møbel, Rum og Industriel Design på Designskolen i samarbejde med en industriel partner. Igennem 

projektet opbygges relationer til samfundet, forskningsnetværk og grundlag for kursus- og projektun-

dervisning på skolerne indenfor temaet. I fase 1 etableres en platform for projektet sammen med den 

industrielle partner.   

 

Nye tværgående forskningsprojekter 

 

Interdisciplinær LED lysforskning 

Gennem en praksisbaseret, kunstnerisk udforskning involveres de tre skoler i en fælles forskningsplat-

form omkring LED lys. LED introducerer en afgørende transformation af lys-materialet med nye kvali-

teter som dynamisk, intelligent og adaptivt lys, samt nye muligheder for integrering af lyskilder i mate-

rialer, bygningsstrukturer og byrum. Projektet vil udvikle et opdateret teoriapparat og en ny praksisfor-

ståelse med nye modeller for forståelse af LED lys særlige kvaliteter. 

 

Hvad vil det sige at lave et eksperiment? 

Projektet har til hensigt at undersøge eksperimentets mulighed og videnskabelige status i den kunstne-

risk baserede forskning inden for arkitektur og design. Projektet søger gennem omfattende  litteratur-

studier på tværs af arkitektur- og designfelterne samt etablering af en serie rammer for tværvidenskabe-

lig, eksperimentel forskning i arkitektur og design at belyse, hvordan den eksperimentelle tilgang kan 

supplere de etablerede metoder. Projektet er baseret på et samarbejde mellem Center for IT og Arkitek-

tur (CITA) og designskolens forskerklynger Form:Lab og Co-Design. 
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Stoletypernes udvikling 

Projektets formål er at undersøge og diskutere stoletypers udvikling, herunder hvordan disse kan vide-

rebearbejdes under hensyn til nuværende og fremtidige materiale- og produktionsteknologier, og om 

typerne stadig rummer potentialer, der kan aktiveres og bruges fremadrettet til at styrke positionen for 

dansk design.  Møbelforskningen har igennem de seneste årtier gennemgået en kraftig reduktion, og 

derfor ses dette projekt også som en mulighed for at samle forskningskompetencerne og skabe kritisk 

masse, på tværs af institutionerne.   

 

Forskning for fremtiden 

Det er forventningen, at der på KADK i fremtiden vil være en stigning i antallet af de tværgående forsk-

ningssamarbejder. Det vil ses i fælles tværgående ansøgninger til forskningsråd, EU mv. Og helt aktuelt 

har forskere på tværs af skolerne indsendt fælles ansøgninger til Det Frie Forskningsråd | Kultur og 

Kommunikation. 

 

     Tabel 2C: Nøgletal for forskningen 

 Designskolen Konservatorskolen Arkitektskolen 

Antal færdiguddannede ph.d.ere 0 0 2** 

16 12 30 

5 0 1 

6 11 20 

5 1 7 

0 0 0 

0 0 2 

Forskningsbibliometri – i alt 

Videnskabelige monografier 

Videnskabelige artikler i tidsskrifter*   

Videnskabelige artikler i antologier 

Patenter 

Ph.d.-afhandlinger 

Doktorafhandlinger 0 0 0 

Ekstern finansiering  

(regnskabsførte omkostninger i danske kr.) 

3.611.597,95 1.343.653,23 17.951.253,73 

* Periodika eller serier, herunder en videnskabelig artikel i en antologiserie med ISSN-nummer  
** En af de to er Erhvervs-ph.d.   
 
 

 

1.4.4 Fælles rammer for KADK’s forskeruddannelse 

 

Hvad siger 2011 om forskeruddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 

Design og Konservering? 

 

Arbejde for et nyt regelgrundlag 

I 2011 blev det tydeligt, at regelgrundlaget for forskeruddannelsen ved KADK er en stor faglig og organi-

satorisk udfordring. Som del af indsatsen i 2011 arbejdes derfor på, at ph.d.-uddannelsen kan få de 

samme rammebetingelser, organiseres og udbydes på samme grundlag som ph.d.-uddannelsen ved 

universiteterne; med samme mulighed for at oprette ph.d.-skoler, udpege ph.d.-skoleledere eller ned-

sætte ph.d.-udvalg. 
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Tabel 2D: Antal ph.d.’ere 

2011  Volumen KA KD KK 

      

 Antal nyindskrevne ph.d.'ere i løbet af 
2011 

13 7 4 2 

 Heraf Erhvervsph.d. 1 0 1 0 

 Heraf udlændinge 7 4 1 2 

      

 Antal tildelte grader 2011 2 2 0 0 

 Heraf Erhvervsph.d. 1 1   

      

 Antal opslåede stipendier 8 5 3 ? 

 Antal ansøgere 133 133 ? 0 

 Heraf udlændinge 75 75 ? 0 

      

 Nyindskrevne stipendier uden opslag 3 2 1 ? 

      

 Samlede antal ph.d.-studerende indskre-
vet pr. 31. december 

58 41 10 7 

 Heraf Erhvervsph.d. 10 8 2 0 

 Heraf samfinansierede 18 11 6 1 

 Heraf 100% eksternt finansierede 7 5  2 

  Heraf udlændinge 18 15 1 2 

 

I 2011 blev der indskrevet 13 nye ph.d.-studerende ved KADK, og ved årets udgang var den samlede 

ph.d.-volumen på i alt 58 ph.d.-studerende.  

 

Ph.d.-område i vækst 

2011 viser et område i vækst. Inden for alle KADK’s fagområder er der et stort behov for både flere 

ph.d.-studerende og flere færdige kandidater med en ph.d.-grad. Ønsket er derfor at øge antallet af 

nyindskrevne ph.d.-studerende samt den samlede ph.d.-volumen. Dels er der behov for at sikre et 

rekrutteringsgrundlag til en øget forskningskapacitet, der kan understøtte undervisningen og de enkelte 

forskningsmiljøer, dels opleves en god afsætning på arbejdsmarkedet for skolernes færdige ph.d.’ere.  
 

Muligheder for finansiering 

2011 viser også en udfordring i forhold til finansieringsmuligheder til nye ph.d.-forløb, hvor KADK ikke 

længere kan søge ph.d.-puljemidler fra Kulturministeriet, hvor bevillinger fra Kulturarvens Forskerskole 

(KAF) og Danske Forskerskoler i Arkitektur og Design (DKAD) er udløbet - og hvor mulighederne for at 

søge midler til ph.d.-stipendier fra det forskningsrådsgivende system er begrænsede. KADK ser derfor 

meget positivt på dialogen med Uddannelsesministeriet om dette. 
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Ny fælles initiativer for ph.d.-kurser 

For at styrke indsatsen har KADK igangsat initiativer, der skal udvikle et samarbejde omkring udbud af 

kurser på ph.d.-niveau i samarbejde med de andre institutioner, der i 2011 flyttede fra Kulturministeriet 

til Uddannelsesministeriet (Designskolen Kolding, IVA og Arkitektskolen Aarhus). Der er realiseret et 

statistik-kursus, og det er forventningen, at der også fremadrettet vil blive udbudt en række generiske 

kurser, specifikke tematiske kurser samt kurser i formidling på ph.d.-niveau. 

 

 

1.4.5 Forventninger til det kommende år – nye perspektiver for 2012   

 
2012 bliver, som følge af fusion og ressortskifte, et år med mange nye og spændende udfordringer og et 

år, hvor institutionens igangværende planer for nye tværfaglige projekter og udviklingsmuligheder de 

tre skoler imellem skal foldes ud. 

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering skal i 2012 have en 

ny fælles rektor. Bestyrelsen har efter et rekrutteringsforløb den 17. januar 2012 ansat rektor Lene 

Dammand Lund, der tiltræder 1. april 2012. Den nye rektor forventes bl.a. som noget af det første at 

ansætte en prorektor, etablere et fagligt råd og igangsætte et ambitiøst visions- og strategiarbejde. 

     

Bestyrelsen har planlagt et strategiseminar i efteråret 2012, hvor det er planen, at den nye ledelse præ-

senterer sine visioner for institutionen sammen med oplæg til en ny strategi, organisations- og ledelses-

struktur.   

 

Institutionen skal desuden i 2012 indgå en ny rammeaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation 

og Videregående Uddannelser. Rammeaftalen er allerede nu under drøftelse – herunder rammeaftalens 

nærmere indhold, mål og varighed. 

 

Økonomiske fremadrettede forventninger 

Fusionen på det økonomiske område er gennemført med virkning fra 2012. I 2012 skal der arbejdes 

med denne fusion i forhold til hele KADK. Målsætningen er at sikre stabilt drift i tæt samarbejde med 

alle enhederne på KADK. 
 

KADK vil arbejde med den løbende interne økonomiopfølgning og sin økonomistyring. Arbejdet skal 

sikre at ressourcerne anvendes på den mest hensigtsmæssige måde, således at der kan opretholdes et 

højt fagligt niveau, og at forskningen og uddannelse fortsat er på et højt niveau. 
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2. Målrapportering  
 

 

2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har drøftet en 

rammeaftale for 2011-2012 med Kulturministeriet, men denne er ikke endeligt indgået. Med Uddan-

nelsesministeriet er indgået en præ-rammeaftale 2011 og der drøftes en rammeaftale for 2012.  

 

De fastsatte mål i denne sammenhæng har fokus på, at der skal gennemføres organisatoriske og 

ledelsesmæssige ændringer som følge af fusionen samt det nødvendige strategiarbejde forud for 

udarbejdelsen af en rammeaftale med et fagligt strategisk fokus for 2013-2014, men henblik på at 

indfri forventningerne til fusionen med øget faglig synergi. 

 

KADK har i forbindelse aftalt følgende mål af tværgående karakter:  

 

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 
Mål Resultat i 2011 

1. Optimering af den organisatoriske struktur for den fusionerede institution 

(i 2011 eller 2012) 

 

Delvist gennemført 

2. Fastlæggelse og implementering af fremtidig ledelsesstruktur  

(i 2011 eller 2012) 
  

Delvist gennemført 

3. Udarbejdelse af en samlet strategi for den fusionerede institution  
(i 2011 eller 2012) 

Ikke gennemført 

4. Indgåelse af ny rammeaftale funderet i strategiarbejdet 

 (i 2011 eller 2012) 

Ikke gennemført 

 

 

2.2 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyse og 
vurderinger 
 

Efter fusionen den 2. juni 2011 har KADK arbejdet med at implementere de organisatoriske og ledel-

sesmæssige forandringer, som sammen med fusionen er en del af udmøntningen af den politiske 

flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner for perioden 2011-2014. 

De aftalte organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer inkluderer oprettelsen af en bestyrelse, der 

fremover er ansvarlig for institutionens overordnede drift samt ansættelsen af en fælles rektor. Begge 

dele er gennemført i 2011. KADK mangler endnu at få nedsat et fagligt råd på institutionen, hvilket vil 

finde sted, når den ny fælles rektor er tiltrådt.  

 

Hvor en ny administrativ organisering blev etableret i løbet af efteråret 2011, afventer KADK stadig at 

optimere den faglige struktur – både organisatorisk og ledelsesmæssigt. Dette arbejde vil blive sat i 
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gang i 2012 så snart rektor er tiltrådt, og dermed ske som led i en proces, hvor en ny vision og strategi 

for den fusionerede institution formuleres.  

  

I 2012 vil KADK formulere en ny samlet strategi for den fusionerede institution for herved at realise-

re de mange faglige potentialer, der er til stede inden for og på tværs af de tre hovedfagområder 

arkitektur, design og konservering.  

 
3. Regnskab  
 

Nedenfor gennemgås regnskabet for 2011 for de tre respektive skoler.  

 

 
3.1 Regnskab for Kunstakademiets Arkitektskole 

 

3.1.1 Anvendt Regnskabspraksis 

 
Kunstakademiets Arkitektskoles regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, 

retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Økonomistyrelsens 

regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2011 er  

opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper samt Kulturministeriets vejledninger og skema-

er. 

 

Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat, bevillingsafregningen og 

Kunstakademiets Arkitektskoles interne budget 2011 og 2012. 

 

Kunstakademiets Arkitektskole har ikke ændret regnskabsprincipper i 2011. 

 

 

3.1.2. Resultatopgørelse 

 
Tabel 6: Resultatopgørelse 

1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

 2010 2011 2012 

  Ordinære driftsindtægter    

  Indtægtsført bevilling    

  Bevilling -165.200,0 -167.800,0 -277.000,0 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 -1.609,0 0,0 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 

  Indtægtsført bevilling i alt -165.200,0 -169.409,0 -277.000,0 

  Salg af varer og tjenesteydelser -7.683,2 -8.940,8 -10.780,0 

  Tilskud til egen drift -13.990,1 -13.726,3 -27.280,0 

  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
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  Ordinære driftsindtægter i alt -186.873,3 -192.076,1 -315.060,0 

  Ordinære driftsomkostninger    

  Ændring i lagre 579,2 383,4 500,0 

  Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Husleje 27.658,2 32.459,3 52.172,0 

  Forbrugsomkostninger i alt 27.658,2 32.459,3 52.172,0 

  Personaleomkostninger    

  Lønninger 107.258,5 108.343,3 150.601,8 

  Andre personaleomkostninger 615,7 799,8 850,0 

  Pension 14.351,7 14.943,2 25.254,1 

  Lønrefusion -3.599,8 -4.773,9 -4.500,0 

  Personaleomkostninger i alt 118.626,1 119.312,5 172.206,0 

  Af- og nedskrivninger 3.208,0 3.601,5 6.220,0 

  Andre ordinære driftsomkostninger 42.539,6 46.823,3 55.536,7 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 192.611,0 202.580,1 286.634,7 

  Resultat af ordinær drift 5.737,7 10.504,0 -28.425,3 

  Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter -12.120,5 -12.243,8 0,0 

  Andre driftsomkostninger 5.394,5 4.500,9 27.280,0 

  Resultat før finansielle poster -988,3 2.761,1 -1.145,3 

  Finansielle poster    

  Finansielle indtægter -33,4 -28,9 -40,0 

  Finansielle omkostninger 644,7 858,5 1.040,0 

  Resultat før ekstraordinære poster -377,0 3.590,7 -145,3 

  Ekstraordinære poster    

  Ekstraordinære indtægter -4,7 0,0 0,0 

  Ekstraordinære omkostninger 7,1 63,7 690,0 

  Årets resultat -374,6 3.654,4 544,7 

Kilde: SKS og interne budgetter 
 

Note til resultatopgørelsen: 

Underskuddet på ca. 3,7 mio. kr. i 2011 er nærmere beskrevet i afsnit 1.3.2 Årets økonomiske resultat for 

Kunstakademiets Arkitektskole. Posten ekstraordinære omkostninger udgør omkostninger i forbindelse 

med reparation på institutionens bil som følge af en skade. 

 

 

Tabel 7: Resultatdisponering 
Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

 2010           2011     2012 

  Disponeret til bortfald 88,2 0,0 0,0 

  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret til overført overskud 374,6 -3.654,4 544,7 
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Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.2. Årets økonomiske resultat for Kunstakademiets Arkitektskole. 

3.1.3 Balancen 

 
Tabel 8: Balancen 

Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 
 2011 2011  2011 2011 
  Anlægsaktiver:     Egenkapital   
1 Immaterielle anlægs-

aktiver 
    Reguleret egenkapital 

(startkapital) 
3.218,0 3.218,0 

  Færdiggjorte udvik-
lingsprojekter 

2.585,0 1.634,4   Opskrivninger 0,0 0,0 

  Erhvervede koncens-
sioner, patenter, 
licenser m.v. 

46,9 26,3   Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Udviklingsprojekter 
under opførelse 

0,0 420,0   Bortfald af årets resultat 88,2 0,0 

  Immaterielle an-
lægsaktiver i alt 

2.631,9 2.080,7   Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsakti-
ver 

    Overført overskud 9.145,5 5.491,1 

  Grunde, arealer og 
bygninger 

3.576,3 6.160,7   
Egenkapital i alt 12.451,7 8.709,1 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 2.429,4 1.552,9 

  Transportmateriel 214,2 113,2      
  Produktionsanlæg og 

maskiner 
2.104,4 2.515,3   Langfristede gældsposter   

  Inventar og IT-udstyr 2.461,4 2.209,3   FF4 Langfristet gæld 11.190,9 13.767,7 
  Igangværende arbejder 

for egen regning 
0,0 309,3      

  Materielle anlægs-
aktiver i alt 

8.356,3 11.307,9   Donationer 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 3.218,0 3.218,0   Prioritetsgæld  0,0 0,0 
  Øvrige finansielle 

anlægsaktiver 
0,0 0,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Finansielle anlægs-
aktiver i alt 

3.218,0 3.218,0   Langfristet gæld i alt 11.190,9 13.767,7 

  Anlægsaktiver i alt 14.206,2 16.606,7     

  Omsætningsaktiver:        
  Varebeholdning 2.531,3 2.466,2   Kortfristede gældsposter   
  Tilgodehavender 18.356,0 20.930,7   Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 
10.217,8 5.996,0 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 8.405,7 8.856,2 
  Likvide beholdninger     Skyldige feriepenge 10.690,8 9.230,2 
  FF5 Uforrentet konto 15.964,5 9.179,7   Reserveret bevilling 1.609,0 0,0 
  FF7 Finansieringskonto 5.607,5 -939,6   Igangværende arbejder for 

fremmed regning 
0,0 -0,3 

  Andre likvider 336,7 -34,4   Periodeafgrænsningsposter 6,9 97,5 

  Likvide beholdning 
ger i alt 

21.908,7 8.205,7   Kortfristet gæld i alt 30.930,2 24.179,6 

  Omsætningsaktiver 
i alt 

42.796,0 31.602,6   Gæld i alt 42.121,1 37.947,3 

  Aktiver i alt 57.002,1 48.209,2   Passiver i alt 57.002,1 48.209,2 

 
Note til balancen: 
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Som bilag er vedlagt note 1.A og 2.A, som specificerer de immaterielle og de materielle anlægsaktiver. 

Hensatte forpligtelser vedrører hensættelser til åremålsansættelser, forskningsaktiviteter, forsknings-

projekter og masteruddannelse på CDF. 

 

3.1.4. Egenkapitalforklaring 

 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring 

     
1000 kr., løbende priser 2010 2011 

  Egenkapital primo R-året 12.077,1 12.363,5 

  Startkapital primo 3.218,0 3.218,0 

  +Ændring i startkapital 0,0 0,0 

  Startkapital ultimo 3.218,0 3.218,0 

  Opskrivninger primo 0,0 0,0 

  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 

  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

  Overført overskud primo 8.859,1 9.145,5 

  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

  +Overført fra årets resultat 286,5 -3.654,4 

  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  - Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo 9.145,5 5.491,1 

  Egenkapital ultimo R-året 12.363,5 8.709,1 

 
Kunstakademiets Arkitektskole har en samlet egenkapital på ca. 8,7 mio.kr. ved udgangen af 

2011 inklusiv statsforskrivningen, som udgør 3,2 mio. kr.  Se nærmere afsnit 1.3.2 Årets økonomiske 

resultat for Kunstakademiets Arkitektskole, og afsnit 3.1.2 Resultatopgørelsen. 

 

Der forventes et træk på egenkapitalen i 2012 til konkrete planlagte initiativer indenfor hovedområder-

ne forskning og uddannelse. Der er en lang række investeringer, som følge af fusionen fx fælles intranet, 

studieadministrativt system STADS og andre projekter, som forventes igangsat i 2012.  

Trækket på egenkapitalen fremgår af det vedtagne budget for 2012.  

Denne tabel er afstemt med bevillingsafregningen.  

 

 

3.1.5 Opfølgning på likviditetsordningen 

 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 
1000 kr., løbende priser 2011 

Saldo på FF4 pr. 31. december 2011               13.767,7  

Låneramme pr. 31. december 2011              15.300,0  

Udnyttelsesgrad i procent 90,0 % 
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Kunstakademiets Arkitektskole har i 2011 ikke overskredet sin låneramme ved udgangen eller i løbet af 

året. Kunstakademiets Arkitektskole vurderer ved udgangen af 2011, at der er en fin balance mellem 

gæld og aktiver. Skolen vil naturligvis sikre, at denne balance forbliver fornuftigt også i 2012, samt 

efterfølgende år. Hertil skal det bemærkes, at samlokaliseringen og fusionen med Designskolen har 

medført en højere udnyttelsesgrad af lånerammen i 2011. Likviditetsordningen er generelt overholdt i 

hele 2011. 

 

3.1.6 Opfølgning på lønsumsloft 

 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft § 21.41.08. 
1000 kr., løbende priser                                              2011 

Lønsumsloft FL 106.800,0 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 106.800,0 

Lønforbrug under lønsumsloft 112.604,6 

Difference -5.804,6 

Akkumuleret opsparing ultimo 2010 5.600,0 

Akkumuleret opsparing ultimo 2011 -204,6 

 
Det fremgår af afsnit 2.6.5 i Finansministeriets Budgetvejledning 2010, at lønomkostninger til udlånte 

medarbejdere med lønrefusion ikke tæller med i opgørelsen af årets lønomkostninger. 

Et antal forskere med design som fagområde er ansat på Kunstakademiets Arkitektskole, men arbejder 

på Kunstakademiets Designskole, der refunderer lønomkostningen, som ca. er 6,1 mio. kr. i 2011. Efter 

at denne lønomkostning er fratrukket, udgør lønforbruget i 2011 ca. 112,6 mio. kr. Med et lønsumsloft 

på 106,8 mio. kr. i 2011 har Kunstakademiets Arkitektskole overskredet lønsumsloftet i 2011 med 5,8 

mio. kr. Hertil skal det bemærkes, at den vedtagne rekrutteringsplan i 2008/09 er fuldt implementeret i 

2011, og der har været en række større udbetalinger i forbindelse med medarbejderes fratrædelse. Dette 

har medført en akkumuleret negativ opsparing på 0,2 mio. kr. Det er målet, at der er balance mellem 

lønforbrug og lønsumsloft i 2012. 

 

3.1.7 Bevillingsregnskabet 

 
Tabel 12: Bevillingsregnskab § 21.41.08. 
1000 kr., løbende priser Regnskab 2010 Budget 2011 Regnskab 2011 Difference Budget 2012 

Nettoudgiftsbevilling -165.200,0 -161.800,0 -167.800,0 6.000,0 -277.000,0 

Nettoforbrug af reservation 0,0 -1.000,0 -1.609,0 609,0 0,0 

Indtægter -33.831,9 -33.650,0 -34.939,8 1.289,8 -38.100,0 

Indtægter i alt -199.031,9 -196.450,0 -204.348,8 7.898,8 -315.100,0 

Udgifter 198.657,3 196.350,0 208.003,3 -11.653,3 315.644,7 

Årets resultat -374,6 -100,0 3.654,4 -3.754,4 544,7 

 
Af tabellen fremgår det, at der i 2011 var et underskud på ca. 3,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud 

på ca. 0,1 mio. kr. Den samlede afvigelse i 2011 i forhold det vedtagne budget i 2010 var på ca. 3,8 mio. 

kr.  
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Der henvises til afsnit 1.3.2 Årets økonomiske resultat for Kunstakademiets Arkitektskole, hvor der 

nærmere beskrives årsagerne til årets negative resultat. 

 

3.2 Regnskab for Kunstakademiets Designskole (tidl. Danmarks  

Designskole) 

 
3.2.1 Anvendt Regnskabspraksis 

Kunstakademiets Designskoles regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, 

retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Økonomistyrelsens 

regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2011 er 

opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper samt Kulturministeriets vejledninger og skema-

er. 

 

Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat, bevillingsafregningen og 

Kunstakademiets Designskoles interne budget 2011 og 2012. 

 

Kunstakademiets Designskole har ikke ændret regnskabsprincipper i 2011. 

 
3.2.2 Resultatopgørelse 

 
Tabel 6: Resultatopgørelse 
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

 2010 2011 2012 

  Ordinære driftsindtægter    

  Indtægtsført bevilling    

  Bevilling -94.400,0 -109.900,0 -277.000,0 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 -1.000,0 0,0 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 1.200,0 0,0 0,0 

  Indtægtsført bevilling i alt -93.200,0 -110.900,0 -277.000,0 

      

  Salg af varer og tjenesteydelser -4.332,1 -4.158,6 -10.780,0 

  Tilskud til egen drift -995,5 -622,4 -27.280,0 

  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 

  Ordinære driftsindtægter i alt -98.527,6 -115.681,0 -315.060,0 

      

  Ordinære driftsomkostninger    

  Ændring i lagre 600,1 532,5 500,0 

  Forbrugsomkostninger    

  Husleje 16.164,0 19.427,8 52.172,0 

  Forbrugsomkostninger i alt 16.164,0 19.427,8 52.172,0 

  Personaleomkostninger    

  Lønninger 42.384,3 41.376,8 150.601,8 

  Andre personaleomkostninger 177,1 18,0 850,0 

  Pension 5.828,8 5.881,4 25.254,1 

  Lønrefusion -2.791,3 -1.936,9 -4.500,0 

  Personaleomkostninger i alt 45.598,9 45.339,3 172.206,0 
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  Af- og nedskrivninger 2.684,2 2.182,7 6.220,0 

  Andre ordinære driftsomkostninger 30.000,4 43.208,6 55.536,7 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 95.047,6 110.690,9 286.634,7 

      

  Resultat af ordinær drift -3.480,0 -4.990,1 -28.425,3 

      

  Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter -5.753,8 -4.428,9 0,0 

  Andre driftsomkostninger 6.818,5 13.093,2 27.280,0 

  Resultat før finansielle poster -2.415,3 3.674,2 -1.145,3 

      

  Finansielle poster    

  Finansielle indtægter -31,1 -12,1 -40,0 

  Finansielle omkostninger 354,4 826,1 1.040,0 

  Resultat før ekstraordinære poster -2.092,0 4.488,2 -145,3 

      

  Ekstraordinære poster    

  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Ekstraordinære omkostninger 167,1 6,0 690,0 

  Årets resultat -1.924,9 4.494,2 544,7 

Kilde: SKS og interne budgetter 
 

Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.4. Årets økonomiske resultater for Kunstakademiets Designskole. 

 
 
Tabel 7: Resultatdisponering 
1000 kr., løbende priser       Regnskab      Regnskab           Budget 

               2010               2011               2012 

  Disponeret til bortfald -19,6 0,0 0,0 

  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret til overført overskud 1.924,9 -4.494,3 544,7 

 
Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.4. Årets økonomiske resultat for Kunstakademiets Designskole. 

 

3.2.3 Balancen 

 
Tabel 8: Balancen 
Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

 2011 2011  2011 2011 

  Anlægsaktiver:     Egenkapital   

1 Immaterielle anlægsak-
tiver 

    Reguleret egenkapital 
(startkapital) 

1.694,0 1.694,0 

  Færdiggjorte udvik-
lingsprojekter 

202,6 121,6   Opskrivninger 19,6 0,0 

  Erhvervede koncenssio-
ner, patenter, licenser 
m.v. 

453,0 130,9   Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Udviklingsprojekter 
under opførelse 

0,0 0,0   Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 
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  Immaterielle an-
lægsaktiver i alt 

655,6 252,5   Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsakti-
ver 

    Overført overskud 7.090,6 2.596,3 

  Grunde, arealer og 
bygninger 

7.205,5 5.849,1   Egenkapital i alt 8.804,2 4.290,3 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 230,0 0,0 

  Transportmateriel 0,0 0,0      

  Produktionsanlæg og 
maskiner 

1.259,9 2.819,1   Langfristede gældsposter   

  Inventar og IT-udstyr 1.467,9 1.371,4   FF4 Langfristet gæld 5.938,7 10.478,9 

  Igangværende arbejder 
for egen regning 

0,0 0,0      

  Materielle anlægsak-
tiver i alt 

9.933,3 10.039,6   Donationer 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 1.694,0 1.694,0   Prioritetsgæld  0,0 0,0 

  Øvrige finansielle 
anlægsaktiver 

0,0 0,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Finansielle anlægs-
aktiver i alt 

1.694,0 1.694,0   Langfristet gæld i alt 5.938,7 10.478,9 

  Anlægsaktiver i alt 12.282,9 11.986,1      

  Omsætningsaktiver:        

  Varebeholdning 1.310,5 1.502,4   Kortfristede gældsposter   

  Tilgodehavender 19.032,1 4.589,9   Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

5.729,2 4.060,2 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 1.167,2 2.884,2 

  Likvide beholdninger     Skyldige feriepenge 5.146,5 4.701,8 

  FF5 Uforrentet konto -3.411,3 -2.218,3   Reserveret bevilling 1.400,0 400,0 

  FF7 Finansieringskonto 3.653,0 13.436,3   Igangværende arbejder for 
fremmed regning 

4.484,6 2.527,5 

  Andre likvider 33,2 46,5   Periodeafgrænsningspo-
ster 

0,0 0,0 

  Likvide beholdnin-
ger i alt 

274,9 11.264,5   Kortfristet gæld i alt 17.927,5 14.573,7 

  Omsætningsaktiver i 
alt 

20.617,5 17.356,8   Gæld i alt 23.866,2 25.052,6 

  Aktiver i alt 32.900,4 29.342,9   Passiver i alt 32.900,4 29.342,9 

 

 

Note til balancen 

Stigningen i langfristet gæld kan henføres til udflytningen til Holmen i 2011, hvor der er foretaget en 

række nye investeringer.  

 

Nedgangen i aktiver forklares med straksafskrivninger i forbindelse med udflytningen til Holmen i 2011. 

Hensatte forpligtelser vedrører hensættelser til fratrædelsesbeløb for ansatte på åremålsvilkår. 

Som bilag er vedlagt note 1.C og 2.C, som specificerer de immaterielle og de materielle anlægsaktiver. 
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3.2.4 Egenkapitalforklaring 

 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring 
1000 kr., løbende priser     

 2010 2011 

  Egenkapital primo R-året 8.679,3 8.784,6 

  Startkapital primo 1.694,0 1.694,0 

  +Ændring i startkapital 0,0 0,0 

  Startkapital ultimo 1.694,0 1.694,0 

  Opskrivninger primo 0,0 0,0 

  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 

  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

  Overført overskud primo 5.185,3 7.090,6 

  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

  +Overført fra årets resultat 1.924,9 -4.494,3 

  - Bortfald af årets resultat -19,6 0,0 

  - Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo 7.090,6 2.596,3 

  Egenkapital ultimo R-året 8.784,6 4.290,3 

 

Egenkapitalen er reduceret som følge af samlokalisering og fusion og udgør ca. 4,3 mio. kr. Dette var 

forventet.  Denne tabel er afstemt med bevillingsafregningen. 

 

 
3.2.5 Opfølgning på likviditetsordningen 

 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 

1000 kr., løbende priser 2011 

Saldo på FF4 pr. 31. december 2011 10.478,9 

Låneramme pr. 31. december 2011 13.300,0 

Udnyttelsesgrad i procent 78,8 % 

 

Udnyttelsesgraden af lånerammen er steget i 2011 i forhold til tidligere i år. I forbindelse med udflytnin-

gen til Holmen har der været behov for et større træk på lånerammen i forhold til tidligere år.   
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3.2.6. Opfølgning på lønsumsloft 

 

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft § 21.41.15. 
1000 kr., løbende priser                                           2.011 

Lønsumsloft FL 50.900,0 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 50.900,0 

Lønforbrug under lønsumsloft 42.924,0 

Difference 7.976,0 

Akkumuleret opsparing ultimo 2010 38.101,0 

Akkumuleret opsparing ultimo 2011 46.077,0 

 

Kunstakademiets Designskoles forbrug af lønsum ligger inden for lønsumsloftet. 

Den akkumulerede opsparing er ikke reel, idet mindreforbrug på løn i årenes løb helt/delvist er anvendt 

på øvrig drift. 

 
 

3.2.7 Bevillingsregnskabet 

 
Tabel 12: Bevillingsregnskab § 21.41.15. 
1000 kr., løbende priser Regnskab 

2010 
Budget 2011 Regnskab 

2011 
Difference Budget 2012 

Nettoudgiftsbevilling -94.400,0 -84.600,0 -109.900,0 25.300,0 -277.000,0 

Nettoforbrug af reservation 1.200,0 -1.400,0 -1.000,0 -400,0 0,0 

Indtægter -11.112,5 -10.000,0 -9.222,0 -778,0 -38.100,0 

Indtægter i alt -104.312,5 -96.000,0 -120.122,0 24.122,0 -315.100,0 

Udgifter 102.387,6 99.514,0 124.616,2 -25.102,2 315.644,7 

Årets resultat -1.924,9 3.514,0 4.494,2 -980,2 544,7 

 

Nettoudgiftsbevillingen udviser en stigning fra 2010 til 2011, hvilket skyldes en ekstraordinær bevilling 

til merudgifter i forbindelse med skolens flytning til Holmen. Niveauet for eksterne indtægter er meget 

stabilt i forhold til 2010. 

Det økonomiske resultat i 2011 er et underskud på ca.4,5 mio. kr. Underskuddet, der er større end 

budgetteret, skyldes en kombination af eksterne og institutionsinterne forhold. Hovedforklaringen på 

underskuddet er samlokaliseringen på Holmen.  

 
 
3.3 Regnskab for Kunstakademiets Konservatorskole 

 

3.3.1 Anvendt Regnskabspraksis 

Kunstakademiets Konservatorskoles regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæ-

sen, retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Økonomistyrel-

sens regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2011 er 

opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper samt Kulturministeriets vejledninger og skema-

er. 
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Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat, bevillingsafregningen og 

Kunstakademiets Konservatorskoles interne budget 2011 og 2012. 

 

Kunstakademiets Konservatorskole har ikke ændret regnskabsprincipper i 2011. 

 

3.3.2. Resultatopgørelse 

Tabel 6: Resultatopgørelse 

1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

 2010 2011 2012 

  Ordinære driftsindtægter    

  Indtægtsført bevilling    

  Bevilling -25.600,0 -26.900,0 -277.000,0 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -100,0 -400,0 0,0 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 

  Indtægtsført bevilling i alt -25.700,0 -27.300,0 277.000,0 

  Salg af varer og tjenesteydelser -587,6 -558,2 -10.780,0 

  Tilskud til egen drift -335,8 -862,0 -27.280,0 

  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 

  Ordinære driftsindtægter i alt -26.623,4 -28.720,2 -315.060,0 

  Ordinære driftsomkostninger    

  Ændring i lagre 0,0 0,0 500,0 

  Forbrugsomkostninger    

  Husleje 4.255,8 3.958,5 52.172,0 

  Forbrugsomkostninger i alt 4.255,8 3.958,5 52.172,0 

  Personaleomkostninger    

  Lønninger 14.614,2 14.652,4 150.601,8 

  Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 850,0 

  Pension 2.211,8 2.258,5 25.254,1 

  Lønrefusion -190,1 -792,5 -4.500,0 

  Personaleomkostninger i alt 16.635,9 16.118,4 172.206,0 

  Af- og nedskrivninger 571,9 596,3 6.220,0 

  Andre ordinære driftsomkostninger 6.255,3 7.337,2 55.536,7 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 27.719,0 28.010,4 286.634,7 

      

  Resultat af ordinær drift 1.095,6 -709,8 -28.425,3 

  Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter -819,5 -611,2 0,0 

  Andre driftsomkostninger 101,3 6,1 27.280,0 

  Resultat før finansielle poster 377,4 -1.315,0 -1.145,3 

  Finansielle poster    

  Finansielle indtægter -7,8 -14,0 -40,0 

  Finansielle omkostninger 155,0 151,9 1.040,0 

  Resultat før ekstraordinære poster 524,5 -1.177,1 -145,3 

  Ekstraordinære poster    

  Ekstraordinære indtægter -0,3 0,0 0,0 

  Ekstraordinære omkostninger 1,0 0,0 690,0 

  Årets resultat 525,2 -1.177,1 544,7 

Kilde: SKS og interne budgetter 
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Note til resultatopgørelsen 

Overskuddet på ca.1,2 mio. kr. i 2011 er nærmere beskrevet i afsnit 1.3.6 Årets økonomiske resultat for 

Kunstakademiets Konservatorskole. 

 
Tabel 7: Resultatdisponering 
1000 kr., løbende priser Regnskab       Regnskab           Budget 

               2010                 2011               2012 

  Disponeret til bortfald -18,0 0,0 0,0 

  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret til overført overskud -525,2 1.177,1 544,7 

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.6 for Kunstakademiets Konservatorskole 

 

 
3.3.3 Balancen 

 
Tabel 8: Balancen 

Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

 2011 2011  2011 2011 

  Anlægsaktiver:     Egenkapital   

1 Immaterielle anlægsaktiver     Reguleret egenkapital 

(startkapital) 

534,0 534,0 

  Færdiggjorte udviklingspro-

jekter 

0,0 0,0   Opskrivninger 0,0 0,0 

  Erhvervede koncenssioner, 

patenter, licenser m.v. 

0,0 0,0   Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Udviklingsprojekter under 

opførelse 

0,0 0,0   Bortfald af årets resultat -18,0 0,0 

  Immaterielle anlægsak-

tiver i alt 

0,0 0,0   Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver     Overført overskud 2.190,5 3.329,8 

  Grunde, arealer og bygnin-

ger 

765,3 615,0   Egenkapital i alt 2.706,5 3.863,8 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 362,0 437,0 

  Transportmateriel 0,0 280,1      

  Produktionsanlæg og 

maskiner 

1.622,9 1.291,2   Langfristede gældsposter   

  Inventar og IT-udstyr 729,7 729,7   FF4 Langfristet gæld 3.117,8 2.731,2 

  Igangværende arbejder for 

egen regning 

0,0 0,0      

  Materielle anlægsakti-

ver i alt 

3.117,8 2.916,0   Donationer 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 534,0 534,0   Prioritetsgæld  0,0 0,0 

  Øvrige finansielle anlægsak- 0,0 0,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 
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tiver 

  Finansielle anlægsakti-

ver i alt 

534,0 534,0   Langfristet gæld i alt 3.117,8 2.731,2 

  Anlægsaktiver i alt 3.651,8 3.450,0      

  Omsætningsaktiver:        

  Varebeholdning 0,0 0,0   Kortfristede gældsposter   

  Tilgodehavender 3.762,8 5.786,3   Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 

773,5 1.276,1 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 484,5 348,9 

  Likvide beholdninger     Skyldige feriepenge 1.781,8 1.781,8 

  FF5 Uforrentet konto 3.485,7 3.660,6   Reserveret bevilling 1.112,8 712,8 

  FF7 Finansieringskonto 2.347,4 2.285,9   Igangværende arbejder for 

fremmed regning 

3.141,4 4.045,6 

  Andre likvider 232,6 -23,2   Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 

  Likvide beholdninger i 

alt 

6.065,7 5.923,3   Kortfristet gæld i alt 7.294,0 8.165,2 

  Omsætningsaktiver i alt 9.828,5 11.709,5   Gæld i alt 10.411,8 10.896,4 

  Aktiver i alt 13.480,3 15.159,5   Passiver i alt 13.480,3 15.159,5 

 

Noter til balancen 

Som bilag er vedlagt note 1.B og 2.B, som specificerer de immaterielle og de materielle anlægsaktiver. 

Hensatte forpligtelser udgør hensættelser til åremålsansættelser. 

 

 

 
3.3.4 Egenkapitalforklaring 

 
 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring 
1000 kr., løbende priser     

    2010   2011 

  Egenkapital primo R-året 3.231,7 2.706,5 

  Startkapital primo 534,0 534,0 

  +Ændring i startkapital 0,0 0,0 

  Startkapital ultimo 534,0 534,0 

  Opskrivninger primo 0,0 0,0 

  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 

  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

  Overført overskud primo 2.697,7 2.172,5 

  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

  +Overført fra årets resultat -525,2 1.1771,1 

  - Bortfald af årets resultat -18,0 0,0 

  - Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo 2.154,5 3.331,6 
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  Egenkapital ultimo R-året 2.688,5 3.863,8 

Konservatorskolens egenkapital udgør ca. 3.8 mio. kr. 

 

 

Denne tabel er afstemt med bevillingsafregningen.  

 

 
3.3.5 Opfølgning på likviditetsordningen 

 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 

1000 kr., løbende priser                             2011 

Saldo på FF4 pr. 31. december 2011 2.731,2 

Låneramme pr. 31. december 2011 4.800,0 

Udnyttelsesgrad i procent 56,9 % 

Konservatorskolen overskred ikke lånerammen i 2011.  

 
3.3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft § 21.41.10. 

1000 kr., løbende priser                                           2011 

Lønsumsloft FL 15.900,0 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 15.900,0 

Lønforbrug under lønsumsloft 15.718,4 

Difference 181,6 

Akkumuleret opsparing ultimo 2010 2.565,3 

Akkumuleret opsparing ultimo 2011 2.746,9 

 
3.3.7 Bevillingsregnskabet 

 
Tabel 12: Bevillingsregnskab § 21.41.10. 
1000 kr., løbende priser Regnskab 

2010 
Budget 2011 Regnskab 

2011 
Difference Budget 2012 

Nettoudgiftsbevilling -25.600,0 -25.500,0 -26.900,0 1.400,0 -277.000,0 

Nettoforbrug af reservation -100,0 -400,0 -400,0 0,0 0,0 

Indtægter -1.751,0 -1.610,0 -2.045,5 435,5 -38.100,0 

Indtægter i alt -27.451,0 -27.510,0 -29.345,5 1.835,5 -315.100,0 

Udgifter 27.976,2 27.510,0 28.168,4 -658,4 315.644,7 

Årets resultat 525,2 0,0 -1.177,1 1.177,1 544,7 

 
Denne tabel er afstemt med bevillingsafregningen. Resultatet vurderes tilfredsstillinede. 
Af tabellen fremgår det, at der i 2011 var et overskud på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede 

resultat. Der henvises til afsnit 1.3.6 Årets økonomiske resultat for Kunstakademiets Konservatorskole, 

hvor der nærmere beskrives årsagerne til årets resultat. 
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5. Bilag til årsrapporten 
 
Kunstakademiets Arkitektskole 

 

Note 1.A.: Immaterielle anlægsaktiver 
1000 kr. 

  

Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 

Erhvervede konces-
sioner, patenter, 

licenser mv. 

I alt 

Primobeholdning 2.585,0 46,9 2.631,9 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.) 2.585,0 46,9 2.631,9 

Tilgang -950,6 -20,6 -971,2 

Afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskr.) 1.634,4 26,3 1.660,7 

Akk. afskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2011 0,0 0,0 0,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 1.634,4 26,3 1.660,7 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Afskrivningsperiode/år                       5-8 år                            3 år   

 

 
  
  

Udviklingsprojekter under 
opførelse 

Primosaldo pr. 1.1 2011 0,0 
Tilgang 420,0 
Nedskrivninger 0,0 
Afgang 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2011 420,0 
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Note 2.A.: Materielle anlægsaktiver 
1000 kr. 

G
ru
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tar og IT
-
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d
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I alt 

Primobeholdning 3.576,3 0,0 2.104,4 214,2 2.461,4 8.356,3 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.) 3.576,3 0,0 2.104,4 214,2 2.461,4 8.356,3 

Tilgang 2.584,5 0,0 410,9 -101,0 -252,1 2.642,4 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2011 (før 
afskr.) 

6.160,7 0,0 2.515,3 113,2 2.209,3 10.998,6 

Akk. afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2011 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2011 

6.160,7 0,0 2.515,3 113,2 2.209,3 10.998,6 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afskrivningsperiode/år           10 år            15 år            5 år        3-5 år   

 
  I gang-værende arbejder for 

egen regning 
Primosaldo pr. 1.1. 2011 0,0 

Tilgang 309,3 

Nedskrivninger 0,0 

Overført til færdige materielle anlægsaktiver 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2011 309,3 

 

 

Bilag 1.A: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) 
Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud                                     Udgift 
Statslige fonds- og programmidler 7.167,6 7.167,6 

EU og andre internationale tilskud 749,6 749,6 

Øvrige 10.034,0 10.034,0 

I alt 17.951,3 17.951,3 

 

Bilag 1.B: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) 
Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud                                     Udgift 

Statslige fonds- og programmidler 557,0 557,0 

EU og andre internationale tilskud 58,3 58,3 

Øvrige 779,8 779,8 

I alt 1.395,1 1.395,1 
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Kunstakademiets Designskole 

Note 1.A.: Immaterielle anlægsaktiver 
1000 kr. 

  

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede konces-
sioner, patenter, 

licenser mv. 

                        I alt 

Primobeholdning 1777,4 1802,1 3579,5 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.) 1777,4 1802,1 3579,5 

Tilgang 0,0 74,9 74,9 

Afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskr.) 1777,4 1877,0 3654,4 

Akk. afskrivninger 1655,8 1746,1 3401,9 

Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2011 1655,8 1746,1 3401,9 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 121,6 130,9 252,5 

Årets afskrivninger 80,9 397,1 478,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 80,9 397,1 478,0 

Afskrivningsperiode/år                       5+8 år                                3 år   

 

 

Note 2.A.: Materielle anlægsaktiver 
1000 kr. 

G
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d
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I alt 

Primobeholdning 16456,4 0,0 4721,5 0,0 6430,0 27607,9 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.) 16456,4 0,0 4721,5 0,0 6430,0 27607,9 

Tilgang 2564,6 0,0 1862,6 0,0 568,0 4995,2 

Afgang 4333,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4333,1 

Kostpris pr. 31.12.2011 (før 
afskr.) 

14687,9 0,0 6584,1 0,0 6998,0 28270,0 

Akk. afskrivninger 8838,8 0,0 3765,0 0,0 5626,6 18230,4 

Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2011 

8838,8 0,0 3765,0 0,0 5626,6 18230,4 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2011 

5849,1 0,0 2819,1 0,0 1371,4 10039,6 

Årets afskrivninger 736,7 0,0 303,4 0,0 664,6 1704,7 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 736,7 0,0 303,4 0,0 664,6 1704,7 

Afskrivningsperiode/år 10 antal år 15 antal år 3+5   
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Bilag 1.A: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) 
Løbende priser, 1000 kr.       Modtagne    

tilskud 
                                Udgift 

Ph.d. stipendiat Cecilie bendixen 167,7 167,7 

Ph.d. stipendiat Flemming Tvede Hansen 0,4 0,4 

Forskningsadjunkt Stina Teilmann 100,0 100,0 

Xlab Documenta 86,8 86,8 

MOKO - Modeforskning 174,6 174,6 

Livsstil - Bolig og Beklædning 291,7 291,7 

Design som kritisk praksis 257,5 257,5 

Typeface Legibility 40,3 40,3 

TEMPOS 317,9 317,9 

CO-Design: Perm., intervention og dialog 166,7 166,7 

Seniorinteraktion 110,9 110,9 

Workspace Design 132,5 132,5 

Fejlens betydning 81,5 81,5 

Font Tuning & Typeface Legibility 263,6 263,6 

Kortlægning af trends som redskab til inn. 446,2 446,2 

Sponsorship of educational Class 167,2 167,2 

Lev vel projekt 184,7 184,7 

Udstillingens rum 100,7 100,7 

Luksusmoden og de globale modekontrolbyer 77,3 77,3 

Humanisering af digital teknologi 265,0 265,0 

Moderne Lysdesign 85,2 85,2 

Empowerment af kv. Palæstin. Kunsthåndværkere 93,2 93,2 

I alt 3.611,6 3.611,6 

 

 

Bilag 1.B: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) 
Løbende priser, 1000 kr.           Modtagne tilskud                                       Udgift 

SCKK Individuel kompetenceudvikling 123,1 123,1 

Stockholmmessen 128,9 128,9 

Erhvervs ph.s. Sissel Olander 1,2 1,2 

Diverse forskningsprojekter 1,0 1,0 

Modezonen 11,8 11,8 

Kvinfo 701,2 701,2 

Oplevelsesdesign 11,6 11,6 

The participatoy Museum 44,9 44,9 

Designantropologi 3,3 3,3 

Kunsthåndværkere og erhvervsliv 2011 210,8 210,8 

Glasbiennale 2012 218,0 218,0 

UPS 11,1 11,1 

Design Research, SKAT 3,0 3,0 

MindLab Projekt 1,2 1,2 

I alt 1.471,1 1.471,1 
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Kunstakademiets Konservatorskole 

 

Note 1.A.: Immaterielle anlægsaktiver 

Konservatorskolen har ingen immaterielle anlægsaktiver. 

 

Note 2.A.: Materielle anlægsaktiver 
1000 kr. 
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I alt 

Primobeholdning 765,3 0,0 1.622,9 0,0 729,7 3.117,8 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskr.) 765,3 0,0 1.622,9 0,0 729,7 3.117,8 

Tilgang -150,2 0,0 -331,7 280,1 0,0 -201,8 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskr.) 615,0 0,0 1.291,2 280,1 729,7 2.916,0 

Akk. afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2011 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2011 

615,0 0,0 1.291,2 280,1 729,7 2.916,0 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afskrivningsperiode/år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år   

 
 

Bilag 1.A: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) 
Løbende priser, 1000 kr. Modtagne 

tilskud 
                                Udgift 

Ribe Excavations-bind 6 4,6 4,6 

Kollagenfibre v.hj.af ATP-FTIR 208,8 208,8 

Memori 2010-2013 324,6 324,6 

Maleri på Metal 2010-067-1 175,3 175,3 

Art identifikation af animalske bindemidler v.h.a. 19,1 19,1 

Ph.d. Cecil Krarup Andersen 2010-2013 431,6 431,6 

Ph.d.Lene Grinde 2010-2013 179,7 179,7 

I alt 1.343,7 1.343,7 

 
 

Bilag 1.B: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) 
Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud                                      Udgift 

Erasmus 2010/2011 36,8 36,8 

 18,4 18,4 

I alt 55,2 55,2 
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