
Skoleåbning KADK 

Velkommen til jer alle sammen. 

Det er en stor fornøjelse for mig som formand for bestyrelsen for KADK igen at deltage i skoleåbningen.  

En særlig velkomst til vores minister Morten Østergaard. Vi er glade for, at du i en travl periode med 

store udfordringer har taget dig tid til at deltage aktivt i denne åbning. Du har vist en stor interesse for 

det kunstneriske uddannelsesområde og ikke mindst for KADK. Så tidligt som i januar havde du sørget 

for, at Folketingets Uddannelsesudvalg sammen med dig fik lejlighed til et grundigere kig på skolerne. 

Lad mig benytte lejligheden til at kvittere for regeringens oplæg i Finanslovsforslaget om yderligere 

ressourcer til forskning og de videregående uddannelser. Det har også dryppet på os. Økonomien vil 

fortsat være stram og kræve væsentlige prioriteringer, men de ekstra midler, som du har skaffet til os 

giver os rigtig gode muligheder for at igangsætte nye og relevante udviklingsprojekter.   

Bestyrelsen ser det som sin fornemmeste opgave at sætte de strategiske pejlemærker for 

organisationen. Vi har nu siddet i et år, og meget er sket siden fusionen sidste år. Ikke mindst er der 

truffet beslutning om en række større organisatoriske og økonomiske tiltag. 

Fusionen er nu endelig gennemført. Vi har fået en ansat fælles rektor, som i samarbejde med 

bestyrelsen er ved at lægge sporene for en forhåbentlig spændende fremtid for skolerne. I løbet af den 

kommende tid vil I blive præsenteret for ledelsens strategiske overvejelser. Det er mit håb, at I vil tage 

godt imod de udfordringer, der ligger i at fastholde og udvikle skolerne til at være en helt unik 

uddannelses- og forskningsinstitution. 

Jeg nævnte ved samme lejlighed sidste år, at Danmark har behov for vækst og forbedringer af 

produktiviteten. Vores skoler har en rolle i den forbindelse. Vi skal fortsætte den stærke tradition og få 

dansk design, arkitektur og konservering til at stå endnu stærkere i den globaliserede verden. Det er 

tilfredsstillende, at regeringen i sine vækstovervejelser også har nedsat en særlig gruppe, der ser på 

det kreative område. Vi ser frem til, at arbejdet i denne gruppe også vil resultere i, at 

beslutningstagerne fortsat har øje for vigtigheden af vores område.  

 

Det kan måske virke lidt abstrakt for jer nye studerende der lige nu mest af alt er optaget af, hvad 

hverdagen på KADK bringer med nye spændende undervisningsformer og nye studiefæller. Til jer vil 

jeg sige, til lykke med optagelsen. I er blandt de mest lovende og talentfulde unge, det er lykkedes at 

komme igennem nåleøjet på KADK. I går en spændende tid i møde. I deltager nu i et meget efterstræbt 

fællesskab. Få det bedste ud af det. 

 

God arbejdslyst til jer alle sammen.  
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