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PROFIL   
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering 
 
Historie, hjemsted og nøgletal 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) blev i 
2011 dannet på baggrund af en fusion mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks 
Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole. Fusionen blev sat i verden for at styrke 
uddannelsernes samarbejde og integrere ekspertise fra beslægtede fagfelter, der med base på 
Holmen og Esplanaden i København og Nexø i Bornholm nu danner Danmarks nye og centrale 
uddannelses- og forskningsmiljø i arkitektur, design og konservering. KADK udspringer af skoler, 
der har tegnet dansk arkitektur, design og konservering i 250, 140 og 40 år. 
 

I dag har KADK ca. 1500 finansårsstuderende på bachelor-, kandidat-, ph.d.- og efteruddannelser. 
Arkitektuddannelsen er størst med 860 finansårsstuderende, designuddannelsen har 514 
finansårsstuderende mens konservatoruddannelsen har 70 finansårsstuderende. 
KADK har i alt ca. 300 medarbejderårsværk. Øvrige nøgletal – inkl. økonomiske nøgletal kan ses på 
www.kadk.dk i årsrapport for 2018 
 
Bestyrelsen er øverste ledelse 
Bestyrelsen er øverste ledelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering og har ansvaret for at fremme institutionens virke og varetage 
institutionens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen er 
over for Uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for institutionens samlede virksomhed og 
for de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling 
fra rektor retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. 
Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.  
 
Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Den samlede 
bestyrelse skal derfor have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, 
videnformidling, ledelse, organisation, økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som 
institutionen uddanner til.   
  

http://www.kadk.dk/


 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 

 

 
 
 

 
 
Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 
1435 København K Fax 4170 1515 
Danmark  info@kadk.dk 
 

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

Bestyrelsen har 13 medlemmer 
• 7 eksterne medlemmer (6 medlemmer udpeget af Ministeren og et medlem udpeget af Statens 

Kunstråd). 
• 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt det kunstfaglige og videnskabelige personale (fra 

hhv. Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen) 
• 1 repræsentant for det samlede teknisk-administrative personale på KADK 
• 2 studenterrepræsentanter. 
Formand og næstformand udpeges af Ministeren. 

 
Rektorat og ledelse 
KADK ledes af rektor. Rektor refererer til KADK's bestyrelse, der igen er ansvarlig over for 
Uddannelses- og forskningsministeren. Rektoratet, der består af rektor og prorektor, varetager 
den øverste daglige ledelse af KADK. 
 
Rektor 
Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den 
øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. 
 
Prorektor 
Prorektor er stedfortræder for rektor og hovedansvarlig for KADK's samlede økonomi, 
forretningsudvikling, efter- og videreuddannelse samt har det ledelsesmæssige ansvar for KADK's 
administrative ledere, hvis enheder understøtter KADK's kerneaktiviteter.  
 
Fagledere  
KADK har tre fagledere som har det overordnede ansvar for de respektive uddannelser. De 
udfolder KADK’s strategi på uddannelsesniveau i samarbejde med de pågældende institutledere, 
de repræsenterer de respektive skoler udadtil og er kvalitetsansvarlige for deres uddannelser. 
Faglederen refererer til rektor. 
 
Institutledere 
KADK's institutledere refererer til rektor og faciliterer ledelsesprocesser og dialog med KADK's 6 
institutters medarbejdere og studerende. Institutlederne koordinerer deres aktiviteter med de 
retningslinjer, der udstikkes af faglederen på skoleniveau. Institutlederen har personaleledelsen 
af instituttets medarbejdere og er ansvarlig for organisering af instituttet samt udvikling af 
forsknings-, udviklings-, praksis- og uddannelsesmiljøet samt planlægning og fordeling af 
arbejdsopgaver, driftsbudget og sikring af personale- og talentpleje. 
 
Ph.d. skoleleder 
Ph.d. skolelederen har ansvaret for tværgående koordinering af primært ph.d. skolens aktiviteter 
og udvikle kontinuerligt udvikle kvaliteten i dette område. Ph.d. lederen refererer til rektor. 
 
Strategisk ledelse 
Strategisk ledelse er overordnet ansvarlig for KADK’s samlede portefølje af strategiske 
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udviklingsprojekter og drøfter emner der danner baggrund for bestyrelsens arbejde. Deltagere: 
Rektor, prorektor, fagledere, forskningsleder, økonomichef, kommunikationschef, IT-/campus-
chef. 
 
Institutledelsen 
Institutledelsen drøfter forhold vedrørende forskning og undervisning som går på tværs af KADK. 
Møderne fungerer samtidig som et forum for gensidig orientering og inspiration for institutledere, 
bl.a. i forhold til ledelsesudvikling. Deltagere: Rektor, fagledere, institutledere, forskningsleder, 
forskningsadministrationschef og studieadministrationschef. 
 
Administrativ ledelse 
Den administrative ledelse drøfter forhold på tværs af KADK’s aktiviteter. Møderne fungerer 
samtidig som et forum for gensidig orientering og inspiration. Deltagere: Prorektor og cheferne for 
de administrative enheder. 
 
Fagligt råd, studienævn, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg 
 
Fagligt råd 
Rektor er formand for fagligt råd for KADK. Det faglige råd rådgiver rektor i sager, der vedrører 
institutionens overordnede interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Det 
faglige råd tildeler ph.d.- og doktorgrader. Der afholdes ca. 4 årlige møder. Det faglige råd består 
af medlemmer valgt af det faglige fastansatte personale og studerende på KADK samt et TAP-
medlem som har observatørstatus. Det faglige råd svarer til universitetslovens akademiske råd.  
 
Studienævn 
Studienævnet fører tilsyn med undervisningens faglige niveau og bidrager til at kvalitetssikre og 
kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, bl.a. ved godkendelse af 
undervisningsplaner. KADK har tre Studienævn – for hhv. arkitektuddannelsen, 
designuddannelsen og konservatoruddannelsen. 
 
Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg 
I samarbejdsudvalget mødes ledelses- og medarbejderrepræsentanter om arbejdspladsens 
forhold. Samarbejdsudvalget holder 4-6 årlige møder. Arbejdsmiljøudvalget varetager samarbejde 
omkring arbejdsmiljøet på KADK og de lokale arbejdsmiljøgrupper. 
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Organisationsplan: 

 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

5 
 

 

 
 
 

 
 
Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 
1435 København K Fax 4170 1515 
Danmark  info@kadk.dk 
 

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

KADK’s DNA  
KADK er et moderne kunstakademi. Her mødes tre vidensfelter, videnskabelig forskning, 
kunstnerisk udvikling og den professionelle praksis, som tre forskellige måder at opdage, formgive 
og skabe på. De tre felter spiller tæt sammen i uddannelserne og gør KADK i stand til at udvikle 
kandidater og viden, der både matcher erhvervet, og giver forskning i verdensklasse, banebrydende 
kunstnerisk formgivning og ny eksperimentel forståelse. Vores vidensgrundlag giver KADK en unik 
position blandt uddannelses- og forskningsinstitutioner i ind- og udland. 
 
Videnskabelig forskning 
KADK’s uddannelser hviler på videnskabelig forskning, der leverer resultater, som gør vores liv og 
løsninger mere intelligente, oplyste og fremtidssikrede. 
 
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
Vi arbejder med kunstnerisk udviklingsvirksomhed som en integreret kunstnerisk proces, der 
fører frem til nye resultater, refleksioner og konkrete former, som giver ny viden til verden 
omkring os. 
 
Professionel praksis 
Professionel praksis møder man overalt i vores uddannelser: Vi inddrager vores aftagere direkte i 
form af erhvervs-ph.d.er og undervisere, vi arbejder med projekter og konkret forslagsstillelse, og 
en stor del af vores studerende opbygger deres kompetencer via praktikophold i ind- og udland. 
På KADK understøttes de tre tilgange af et unikt læringsmiljø, hvor projektundervisning, 
teoriundervisning, værksteder og laboratorier alle er væsentlige grundelementer, der er med til at 
forme fremtidens arkitekter, designere og konservatorer.  
 
Mission 
Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering har som 
højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give 
uddannelse i arkitektur, design, 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. 
 
Strategisk rammekontrakt for 2018-2021 
KADK har i 2018 indgået en strategisk rammekontrakt for perioden 2018-2021 med Uddannelses- 
og forskningsministeren. Målene i rammekontrakten rummer hver for sig og tilsammen en 
intention om at styrke KADK’s kerneopgaver, og dermed det kraftcenter, som KADK udgør i 
vekselvirkning med det omgivne samfund. Resultatet af opfølgning på rammekontrakten fremgår af 
årsrapporten for 2018, som ses på www.kadk.dk 
 
  

http://www.kadk.dk/
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Ny vision, værdier og strategi på vej 
På KADK’s hjemmeside kan den nuværende vision, værdier og strategi findes. Bestyrelsen 
drøfter pt. en fornyelse heraf, hvorfor det anførte nedenfor er et udkast, der aktuelt 
arbejdes med. 
 
Vision – MAKE. CHANGE. 
Vi fremmer viden og talent, der skaber forandring.  
Konkret bæredygtig forandring for både planet og mennesker.  
Det er i denne globale sammenhæng, vi ser os selv.  
Derfor er vores vision: ”Make. Change”. 
 
Vi er i hjertet af arkitektur, design og konservering. Forankret i en stolt tradition. Formet af 
international forskning og praksis.  
 
Herfra rækker vi ud til samarbejde, som skal skabe og forandre. 
 
Værdier 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering bygger på et 
stærkt bånd af tværgående værdier. 
 
Frihed under ansvar: Vi tror på at en tydelig forventningsafstemning med store frihedsgrader 
er grundlaget for den største værdiskabelse. 
 
Kritisk refleksion: Vi ønsker et lærende miljø med eksperimenter, saglig kritisk refleksion og 
høj diversitet i teorier og holdninger. 
 
Trivsel: Vi ønsker at fremme trivsel gennem en god omgangstone, gensidig støtte, en god balance 
mellem arbejde og fritid og et godt fysisk arbejdsmiljø. 
 
Mangfoldighed: Vi ønsker at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere, uanset deres 
personlige baggrund. Vi skaber en kultur, hvor der er tolerance og åbenhed, og hvor forskellighed 
ses som en styrke. 
 
Gennemslagskraft: Vi tilstræber en direkte indvirkning på det internationale og nationale 
samfund gennem vores kandidater, gennem resultaterne af vores forskning og gennem 
samarbejde. 
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STRATEGI  2019-21  
 
Uddannelse  
  
Mål  
Kvaliteten af uddannelserne skal være på højeste niveau. Vi vil i strategiperioden særligt styrke 
kandidaternes mulighed for at tage andel i samfundsudviklingen af digitale teknologier og 
bæredygtige løsninger. Vi vil øge volumen af uddannelsesaktiviteter og således i højere grad 
medvirke til bæredygtig vækst i Danmark.  
 
Handlinger  
• Vi har fortsat fokus på – og udvikler aktiviteter som bidrager til at bringe KADK’s dimittender 

hurtigt i arbejde   
• Studerende og medarbejderes kompetencer inden for digital teknologi og bæredygtighed øges  
• Vi har en samlet indsats for at understøtte FN’s verdensmål frem mod 2030  
• Vi indgår i nye strategiske samarbejder omkring uddannelse og tilbyder uddannelsesformater, 

som understøtter eksternt samarbejde  
• Vi øger antallet af kurser, programmer og/eller uddannelser, herunder efter- og 

videreuddannelsestilbud og flere betalingsstuderende  
• Vi arbejder målrettet på at øge trivsel hos studerende og medarbejdere, bl.a. gennem bedre 

planlægning  
• Vi opnår institutionsakkreditering af vores kvalitetsudviklingssystem for uddannelse i 2020 
 
 
Forskning  
  
Mål  
Kvaliteten af vores forskning skal være på højeste niveau. Vi vil i strategiperioden særligt styrke 
KADK’s bidrag inden for nye digitale teknologier og bæredygtige løsninger.  
  
Handlinger  
• Kvaliteten af forskningen øges, bl.a. gennem et nyt, samlet kvalitetsudviklingssystem  
• Vi øger volumen af forskning inden for digitale teknologier og bæredygtighed  
• Vi øger den eksterne forskningsfinansiering bl.a. gennem flere eksterne samarbejder  
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Organisatoriske rammer  
  
Mål  
KADK’s organisatoriske rammer skal understøtte vores vision og strategi, både de interne 
forudsætninger og ønsket om eksternt samarbejde og gennemslagskraft.  Det skal sikres at KADK’s 
økonomi er i balance. 
 
Handlinger  
• Vi forbedrer den digitale support af uddannelserne, bl.a. gennem et nyt Learning Management 

System  
• Vi styrker KADK:LAB  
• Vi skaber forudsætning for at konservator-, arkitektur- og designuddannelserne kan samles på 

Holmen senest i 2023  
• Vi iværksætter en strategi som skal øge bæredygtigheden i KADK’s drift  
• Vi får en ny visuel identitet, som kommunikerer klart, hvad KADK står for 
 
 
 
Se i øvrigt uddannelsesinstitutionens hjemmeside www.kadk.dk, hvor der findes en 
række relevante oplysninger for stillingen.  

http://www.kadk.dk/

