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Dagsorden 

 
Den 24. oktober 2016, kl. 8-10  
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat, bilag 1 

2. Til orientering: Handlingsplan for et nyt og fokuseret KADK:  

a. Siden sidst. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor, bilag 2, samt 

underbilag 2 A – 2 H 

b. Udkast til proces for implementering, mundtlig fremlæggelse 

c. Orientering fra rektor om dialog i Samarbejdsudvalget, bilag 3 og 4  

3. Til beslutning: Endelig vedtagelse af handlingsplan, bilag 5 

4. Eventuelt  

 

Referat 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat  

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (MLA) bød velkommen til dette vigtige ekstraordinære 

bestyrelsesmøde, hvor den endelige beslutning af Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK i 

forlængelse af den gennemførte dialog i SU var hovedpunktet. Hun bød også velkommen til tilhørerne 

og udtrykte glæde over interessen for KADKs udvikling. 

 

Dagsorden blev godkendt og referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2016 blev 

godkendt med bemærkning om, at AMO og LD’s seneste fælles bemærkning ikke var kommet med i den 

endelige version. Bemærkningen vedlægges som bilag til ref. af nærværende møde. 
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MLA indledte dernæst mødet med følgende bemærkninger: 

 

Bestyrelsen tiltrådte på sidste bestyrelsesmøde den 26 september handlingsplanen med en række 

bemærkninger. Den gav samtidig SU mulighed for at få en orientering og drøftelse af handlingsplanen – 

dette på baggrund af en henvendelse fra SUs B- side. SU takkede ja og derfor er dette ekstraordinære 

møde kommet i kalenderen. 

 

Siden sidst er fremsendt en række tilkendegivelser til ledelsen – nogle også stilet til bestyrelsen – med 

synspunkter vedrørende handlingsplanen. Henvendelserne fremgår af dagsordenens punkt 2.  

 

Vedtagelsen af en handlingsplan, der har til formål at skabe et mindre og styrket KADK, skyldes som 

bekendt, at der er truffet en politisk beslutning om, at KADK skal dimensioneres 30% og samtidig leve 

op til betydelige besparelser. KADK står samtidig overfor krav om, at uddannelserne skal være af højere 

kvalitet og leve op til større samfundsrelevans og ikke mindst skal uddannelserne kunne sikre 

kandidaterne beskæftigelse. 

 

Situationen har været kendt og drøftet længe og der er bred enighed i Folketinget og i branchen om 

problematikken. For at skabe et solidt beslutningsgrundlag er der i 2015 og 2016 udarbejdet en række 

analyser, som løbende er blevet orienteret om og har været drøftet. Situationen og processen har for 

både bestyrelse og på KADK været løbende kommunikeret og været kendt for alle. Alligevel har 

medarbejdersiden i Samarbejdsudvalget og en række grupper af medarbejdere og studerende reageret 

meget sent i processen. Det er udtryk for engagement og det er værdifuldt i den kommende proces, hvor 

handlingsplanens rammer skal fyldes ud. Det er i den sammenhæng dog også vigtigt, at  

engagement og også frustration kanaliseres over i handlingsplanens virkeliggørelse. Om 3 år bliver 

KADK målt og vejet på om dimensioneringen lykkedes, om der faktisk er sket et fald i arbejdsløsheden 

blandt kandidaterne, om branchen mener vores kandidater er blevet bedre i stand til at møde deres 

forventninger. Lykkes det ikke står vi i bedste fald overfor yderligere krav til dimensionering. 

 

Det er vigtigt at KADK står sammen om at få det til at lykkes - om at skabe et KADK, der bygger på alt 

det gode faglige og kunstneriske potentiale, der allerede er. 

 

Ad. 2. Orientering Handlingsplan for et nyt og fokuseret KADK 

a. Siden sidst. Orientering fra Bestyrelsesformand og rektor 

LDL orienterede om den række henvendelser til bestyrelse og ledelse, der løbende er 

fremkommet siden sidste møde.  

 

De interne henvendelser handler i vidt omfang om processen omkring rammer for den nye 

program-pallette og de eksterne henvendelser udtrykker bred anerkendelse af 

handlingsplanens visioner. 

 

b. Udkast til proces for implementering 

LDL orienterede om den kommende proces for implementering af handlingsplanen. Det er en 

balance, at skulle orientere om konkret implementering af handlingsplanen samtidig med de 

forestående personalereduktioner, der skal ske med al mulig respekt for medarbejderne.  
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Implementeringen omfatter dels udviklingsprojekter, der kan afvente igangsætning til primo 

2017. Andre projekter er det nødvendigt at sætte i gang hurtigst muligt, især f.s.v.a. design. Før 

jul vil der blive arbejdet med:  

- institut– og programudvikling på KA og KD,  

- revision af studieordningen,  

- fællesundervisning på KA og KD 

- og indledende tiltag vedr. etablering af KADK tech lab.  

 
På KD skal der desuden ses på optag. Det er vigtigt, at der både for KA og KD bliver 

koordineret på skoleniveau. I forhold til programlandskaberne og udviklingsprojekterne vil en 

bred kreds af medarbejdere og studerende komme til at deltage i processen og der vil ske en 

tæt koordinering med administrationen samt KADKs forskellige udvalg, råd m.v.  

 

Bestyrelsen udtrykte ønske om løbende at blive holdt orienteret om implementering.  

 

c. Orientering fra rektor om dialog i Samarbejdsudvalget  

MLA orienterede indledningsvis om den gennemførte proces, herunder de afholdte 

ekstraordinære SU-møder, og det udsendte materiale. SU har afleveret en fællesudtalelse og 

desuden specifikke udtalelser fra de enkelte organisationer/medarbejdergrupper, der er 

repræsenteret i SU. 

 

LDL uddybede vedr. de afholdte møder og påpegede, at alle har været påvirket af situationen, 

både medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra ledelsen, men at alle har strukket sig 

til det yderste for at få et konstruktivt resultat – og det er lykkedes.  

 

I fællesudtalelsen fra medarbejderne i Samarbejdsudvalget er der kritik af processen, som man 

mener skulle have været drøftet dybere i forhold proces/kriterier m.v. I forhold til den 

indstilling, bestyrelsen vedtog sidst, vedrører kommentarerne hovedsagelig programpaletten. 

Der argumenteres for, hvorfor navngivne programmer skal bestå. På KD er der bl.a. bekymring 

for den foreslåede brede bachelor, og fra KA er der bl.a. kritik af, at deciderede 

designskoleprogrammer placeres i det fælles institut og at komponentdesign ikke bør placeres 

på Institut for teknologi. 

 

I forhold til ovenstående har ledelsen bl.a. fremført, at man er enig i at programmerne alle er 

inde i en god udvikling og at dimensioneringen sker på et uheldigt tidspunkt i forhold til at 

kunne se effekten, men at dimensioneringen er en bunden opgave. Når Handlingsplanen 

rummer færre programmer er det begrundet i, at programmerne også efter dimensioneringen 

skal kunne opretholde en gruppe af undervisere af en vis størrelse for at sikre stabilitet, 

udvikling og et tilstrækkelig bredt viden-grundlag, og at alle specialer skal være – eller 

realistisk kunne blive – tilstrækkeligt underbygget af forskning og kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed. En mindre program-pallette er desuden en forudsætning for 

administrative besparelser på koordination, oprettelse af programrum på intranettet, 

udfærdigelse af undervisningsplaner osv.  
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Som led i kommunikationen af den samlede proces hen mod en handlingsplan, har det fra 

starten af 2016 været meldt ud, at denne sidste del af handlingsplanens udformning ville 

foregå i KADKs samlede ledelse. 

 

Følgende er en sammenfatning af bemærkninger, der kom fra forskellige bestyrelsesmedlemmer i 

drøftelsen af handlingsplanen efter processen i SU: 
  

 Det er en svær opgave at lave en handlingsplan, der løser så store udfordringer og det 

er med tungt hjerte at bestyrelsen iværksætter besparelserne på personaleområdet og 

den gradvise nedlæggelse af programmer. 

 Der blev udtrykt tillid til, at SU kan arbejde konstruktivt videre med udfordringer og 

løsninger.  

 Det er vigtigt, at der fremadrettet er en loyalitet fra medarbejdere på KADK i forhold 

til at implementere handlingsplanen, så opgaven med besparelser og udvikling bliver 

løst.  

 Det er i den forbindelse vigtigt, at der bliver lavet en meget klar implementeringsplan 

hvor alle kan se sig selv og hvor opgaverne er tydelige. 

 Der blev argumenteret for og imod større inddragelse af medarbejdere og studerende 

i den del af handlingsplanen som vedrører den nye program-pallette og i den 

forbindelse blev udtrykt utilfredshed med ledelsens argumentation for den.  

 Handlingsplanen er en rummelig ramme for udvikling med rig mulighed for 

inddragelse i implementeringen. 

 Handlingsplanen opfylder også et eksternt krav om at KADK nu viser, hvordan man 

vil løse opgaven. 

 Der blev argumenteret for og imod nattelukning. 

 Det er vigtigt i lyset af personalereduktionerne at undervisningen kan varetages 

forsvarligt. 

 Det er en god idé, at et planlagt seminar i SU kommer til at handle om KADKs 

organisationsmodel.  

 Der blev udtrykt tilfredshed med, at man i implementeringen af flytningen af det 

konserveringsfaglige bibliotek i Amaliegade vil tage hensyn til lagersituationen og de 

studerendes mulighed for ophold. 

 

Ad. 3. Endelig vedtagelse af Handlingsplan 

MLA indledte punktet med at orientere om den til mødet udarbejdede indstilling.  

 
Bestyrelsen traf, på baggrund af kommentarer og anbefalinger fra SU, beslutning om, at den 

handlingsplan bestyrelsen tiltrådte den 26 september bliver endelig vedtaget. Den suppleres med 

følgende opmærksomhedspunkter: 

 

 at undervisningen kan gennemføres frem til sommer 2017  - og efterfølgende - på 

trods af, at der gennemføres medarbejderreduktioner.  

 

 at der ved flytning af biblioteket i Amaliegade tages særligt hensyn til de 

konservatorstuderendes behov i den forbindelse fx studiepladser, samt 

Konservatorskolens behov for ex. opmagasinering. 

 

 at der tages hensyn til medarbejdernes og de studerendes forskellige bemærkninger 

om nattelukning – og at den derfor i første omgang kun gennemføres som et 

pilotprojekt, for derefter at evalueres.  
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 at der arbejdes på øget standardisering af IT-udstyr til medarbejdere – samt 

udvikling af mere selvbetjening på IT området.  

 

 at Handlingsplanens særlige indsatser og dens implementeringsproces står klart for 

alle på KADK og at SU løbende orienteres om fremdriften. 

 

 at de studerende skal tages med og inddrages i det kommende arbejde.  

 

MLA afsluttede punktet med at nævne, at der til næste bestyrelsesmøde skal ligge en opfølgningsplan 

klar, så bestyrelsen kan være med til at sikre at vi lever op til vores ansvar og de krav der stilles til os. 

Det er en meget svær ledelsesopgave rektoratet og ledelsen og KADK står over for, og der er fuld 

opbakning fra bestyrelsen, til det kommende arbejde.  

 

Ad. 4: Eventuelt 

Under dette punkt drøftede bestyrelsen vigtigheden af at kommunikation af handlingsplanen både får 

et eksternt og et internt fokus. 

 

 

 

 

Bilag:  AMOs og LDs fælles bem til ref. af møde den 26 sep. vedlægges som bilag jvf. pkt. 1.:  

”Revideret fælles kommentar til bestyrelsesreferatet fra Lisbeth Dam og Ann Merete Ohrt: 

 

Det er frustrerende at KADK, og Designskolen specifikt, endnu en gang ikke får mulighed for at høste 

resultaterne af den nye studieordning, der trådte I kraft for 2 år siden, som netop blev iværksat for 

bl.a. at styrke de studerendes erhvervskompetencer. Designskolen har indtil for 2 år siden haft en 

bred bachelor på 1. år, samt en modulær struktur, uden noget positivt resultat. Derudover skal det 

noteres, at de ledighedstal der danner grundlaget for dimensioneringen, netop omhandler 

kandidater, der har været en del af den tidligere struktur.  

 

Vi er kede af, at dimensioneringen resulterer i, at den faglige diversitet, der har været et af 

Designskolens særkender, nu må reduceres og at flere specialer nedlægges. 

 

Det har haft stor positiv effekt på uddannelsens kvalitet og relevans, at de studerende siden 2014 har 

været så specialiserede inden for deres eget fag, at de netop har kunnet arbejde tværfagligt og bredt 

inden for andre felter.  

 

Vi mener derfor, at det er vigtigt, at man på de på de planlagte brede BA programmer, stadig kan 

specialisere sig inden for et specifikt felt - så hurtigt som muligt og helst allerede på første studieår. 

Det er efter vores mening vigtigt, at de nye brede bachelorprogrammer afspejler hvordan specialerne 

integreres ift. det generelle, og hvordan (og hvornår) studerende kan betone deres BA ift. en 

begyndende specialisering.  

 

I øvrigt er det vigtigt, at navnet på de 2 BA programmer, udover det 3-delte videns grundlag, 

 afspejler fokus på nytænkende teknologi (produktdesign lyder gammeldags og bagudrettet) 

 

Det er bekymrende at de nye bachelorprogrammer på Designskolen, i løbet af meget kort tid tydeligt 

skal kommunikeres både internt og eksternt (fx ift. KOT).” 


