
Danske aktører i byggesektoren viser eksempler i verdensklasse på, 
hvordan byer og bygninger kan bidrage til en bæredygtig udvikling;  
fra 0-energi huse over up-cycling til klimasikring. Men der er langt fra de  
mest innovative løsninger til mainstream i byggeriet.  Hvis vi skal høste 
den fulde effekt, både miljø- og forretningsmæssigt, skal byggeriets parter 
helt grundlæggende udvikle deres produkter og ydelser. På kurset gives 
indsigt i teori, metoder og processer til at opnå en bæredygtig praksis.

Det får du ud af kurset
• Viden: ny forskningsbaseret viden om udviklingsledelse i byggeriet.
• Redskaber: introduktion til metoder og processer, der kan anvendes til  

at skabe en bæredygtig praksis.
• Kobling til egen praksis: analyse og sparring vedr. nuværende og kommende 

udviklingsbehov ift. eget arbejdsfelt og egen organisation. 

Hvem er kurset for?
Kurset er målrettet fagfolk inden for byggeriet med ansvar for deres organisations 
udvikling af ydelser, processer og produkter. Det kunne eksempelvis være udviklingschefer, 
partnere og direktører. Derudover er det også relevant for fagpersoner, der arbejder i 
fonde, myndigheder, gts-institutter mv. inden for byggesektoren.

Undervisere
Natalie Mossin, kursusleder - Leder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Mikkel Thomassen, assisterende kursusleder - CEO, Smith Innovation  
Ingeborg Hau, assisterende kursusleder - Partner og konsulent, Andel 
Lene Dammand Lund, underviser - Rektor, KADK  
David Garcia, oplægsholder - Studielektor og programleder,  
Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK 
Sara Asmussen, oplægsholder - Assistant director, Deloitte Danmark  
Flemming Rafn Thomsen, oplægsholder - Stifter, Tredje Natur 
Hans Blinkilde, oplægsholder - Projektchef, Region Hovedstaden, Center for Ejendomme 
Kasper Kläning, oplægsholder - Salgs- og Marketingdirektør, Fischer Lighting

Om KADK Summer Academy
KADK har de seneste år sat ekstra fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål, og årets 
program har derfor særligt fokus på temaer, viden, analyser og konkrete metoder, der kan 
understøtte denne indsats. Alle kurserne afholdes på KADK’s campus på Holmen i København 
den 19.-23. august 2019.

Yderligere information og tilmelding
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte   
KADK Efter- og videreuddannelse på update@kadk.dk eller tlf. 41 70 15 77.

Tilmeldingsfristen for kurset er den 31. maj 2019.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på www.kadk.dk/summer-academy

Natalie Mossin / Kursusleder 
Leder af Institut for Bygningskunst og  
Teknologi på KADK

Mikkel Thomassen / Assisterende kursusleder
CEO i Smith Innovation

Lene Dammand Lund / Underviser
Rektor ved KADK

På kurset møder du også Ingeborg Hau, 
David Garcia, Sara Asmussen, Flemming Rafn 
Thomsen, Hans Blinkilde og Kasper Kläning

Dato / 19.08–23.08.2019

Tid / 09.00–16.30

Pris / 20.000 kr. ekskl. moms

Sted / KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Innovationsledelse 
i Byggeriet 
– strategiske redskaber til en 
bæredygtig omstilling

Foto: Klimaflisen af Tredje Natur


