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2. Beretning 
2.1 Præsentation af virksomheden 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er 
en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
KADK består af tre uddannelser med undervisnings, forsknings- og efter- og videreuddannelses-
aktiviteter inden for Arkitektur, Design og Konservering. Institutionen er forankret på flere loka-
liteter: Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Designskole på Holmen, Kunstaka-
demiets Designskoles glas- og keramikprogram på Bornholm samt Kunstakademiets Konserva-
torskole på Esplanaden.  
 
2.1.1 Mission og hovedopgave 
I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lbk. nr. 59 af 26. ja-
nuar 2015, har: ”Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konser-
vering 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 forsk-
ning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering”. 
 
2.1.2 Vision 
KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitek-
tur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og 
kulturarven og udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvik-
ling.  
 
Det skal ske i et internationalt campusmiljø med de bedste værksteder, tegnebordsundervisning 
og projektbaseret uddannelse.  
  
KADK’s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk til-
gang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater 
går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til 
at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur. 
  
2.1.3 Udviklingskontrakt 2015-2017 
Der aflægges rapport for de faglige resultater i 2016 i henhold til den indgåede udviklingskontrakt 
for 2015-2017 mellem KADK og uddannelses- og forskningsministeren.  
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2.2 Ledelsesberetning  
 
2.2.1 Årets resultater samlet 
KADK’s faglige resultater i 2016 vurderes som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som 
tilfredsstillende. Det skal ses i sammenhæng med, at KADK kom ud af 2015 med et overskud, som 
led i bestyrelsens beslutning om at øge egenkapitalen. På denne baggrund vurderes det samlede 
resultat for 2016 som tilfredsstillende.  
 
2.2.2 Årets faglige resultater 
Udviklingskontrakten fastsætter 13 delmål for KADK i 2016, hvoraf 11 er helt opfyldt, 1 er delvist 
opfyldt og 1 delmål er ikke opfyldt. Årets faglige resultater vurderes på den baggrund at være til-
fredsstillende. Nedenfor beskrives de væsentligste ledelsesmæssige og faglige resultater i 2016 
nærmere.  
 
KADK stod i 2016 overfor nogle markante forandringer. Forandringer, der var foranlediget af po-
litisk besluttede ændringer i de bevillingsmæssige rammevilkår som følge af 30% dimensionering 
af hhv. arkitektuddannelsen og designuddannelsen med medfølgende reduktion af bevilling samt 
implementering af regeringens omprioriteringsbidrag.   
 
Handlingsplan for et nyt fokuseret KADK 
Bestyrelsens og ledelsens absolutte fokus i 2016 har derfor været på at sikre en tilpasning af 
KADK til de nye økonomiske rammer samt at sikre et fortsat højt kunstnerisk niveau for KADK’s 
uddannelser i større overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets behov.  
 
Til det formål drøftede og godkendte KADK’s bestyrelse i oktober 2016 en omfattende handlings-
plan, der sætter en ny fokuseret retning for KADK, og målet om at få flere dimittender hurtigere i 
arbejde.  
 
Handlingsplanen er bredt funderet og udarbejdet på baggrund af interne og eksterne analyser og 
rapporter, herunder Kunstudvalgets rapport for Uddannelses- og Forskningsministeriet, aftager-
analyse, omverdensanalyse, undervisningsmiljøvurdering, effektiviserings- og bygningsanalyser 
m.v.  Der har desuden været afholdt interne workshops og udarbejdet idékatalog med fokus på 
input og innovative bud på de udfordringer, som vi står overfor at skulle løse. I processen med 
udviklingen af handlingsplanen har der desuden været en formaliseret dialog med KADK’s råd, 
nævn og udvalg samt diskussioner med aftagerpaneler, brancheorganisationer og øvrige interes-
senter uden for KADK.    
 
Implementering af Kunstudvalgets anbefalinger 
Kunstudvalgets anbefalinger fungerer som et helt centralt fokus for handlingsplanen, og for 
KADK’s bestræbelser på at udvikle uddannelserne, så de i højere grad matcher arbejdsmarkedets 
efterspørgsel og samtidig fastholder den kunstneriske tradition.  
 
KADK’s kandidater skal i den forbindelse være bedre rustet til at forløse deres potentiale. De skal 
ud i hver en virksomhed, kommune og i den internationale branche med det budskab, at arkitek-
ter og designere gennem deres designmetoder og formgivningskompetencer, kan knække kom-
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plekse problemstillinger og være medskaber af innovative og effektive løsninger til erhvervets og 
samfundets behov. 
 
For at forløse dette potentiale og få dimittenderne hurtigere i arbejde vil der på det overordnede 
plan ske en tilpasning af uddannelserne, således at de studerende styrkes på særligt tre områder:  
 

• Vi forstærker deres netværk og matchmaking med erhvervslivet 
• Vi øger deres teknologiske og digitale kompetencer  
• Vi skaber mere synlighed i samfund og erhverv for dem 

 
Dimensionering af uddannelserne  
KADK skal som led i dimensioneringen af arkitektuddannelsen og designuddannelsen reducere 
optaget af studerende frem mod 2023. Handlingsplanen indbefatter derfor også, at der foretages 
justeringer på uddannelserne med virkning fra sommeren 2017. På designskolen nedlægges 1 in-
stitut, og der bliver 5 færre bachelorprogrammer, og 7 specialer nedlægges. På arkitektuddannel-
sen reduceres antallet af kandidatprogrammer med 4 frem mod 2023. På Bornholm fastholdes 
KADK’s regionale satsning, da der er et stærkt miljø for kunsthåndværk og entrepreneurship i 
samarbejde med de lokale interessenter. 
 
Økonomi i balance 
Handlingsplanens økonomiske periode er 2017-2019, hvor bevillingerne forventes at falde med 
ca. 20 mio. kr. som følge af de ændrede rammevilkår. I alt forventes KADK’s bevillinger at blive 
reduceret med ca. 50 mio. kr. frem mod 2023. Det er i perioden samtidig nødvendigt, at der fort-
sat arbejdes med at løfte kvaliteten yderligere og skabe den nødvendige udvikling af KADK. Der 
er i handlingsplanen skabt det nødvendige økonomiske råderum til, at disse udviklingsprojekter 
kan gennemføres i et tempo, så de får den ønskede effekt.  
 
For at opnå de nødvendige besparelser og for at sikre de nye investeringer i uddannelserne har 
det i 2016 været nødvendigt at tage beslutninger med organisatoriske konsekvenser. Frem for år-
lige afskedigelsesrunder besluttede bestyrelsen at gennemføre én afskedigelsesrunde i 2016, så 
der skabes stabilitet og klarhed om de organisatoriske rammer for fremtiden. Besparelserne er 
sket med afsæt i en konkret plan for, hvordan den nuværende tilrettelæggelse af arkitekt –og de-
signuddannelserne kan justeres, hvordan der kan gennemføres besparelser og effektiviseringer af 
administration og drift, og hvordan lokaleforbruget mindskes i takt med, at studentertallet falder. 
Flere værksteder og labs samles i en strategisk prioritering og åbnes for alle studerende på cam-
pus. 
 
Én samlet udviklingsplan 
Udover handlingsplanen har KADK samlet de overordnede mål og indsatser fra KADK’s vision og 
strategi samt KADK’s udviklingskontrakt i én samlet udviklingsplan, der de kommende år vil fun-
gere som afsæt for KADK’s virke.  
 
Nye samarbejder og satsninger 
2016 blev også året, hvor KADK satser på nye og innovative samarbejder, der kan være med til at 
understrege den økonomiske, sociale og kulturelle værdi af KADK’s uddannelser. KADK har bl.a. 
indgået et samarbejde med det grønne innovationscenter, Sustania (stiftet af Mandag Morgen), 
om at udvikle en fælles digital platform, der skal fremme den globale innovation for bæredygtige 
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løsninger ved blandt andet at eksponere KADK’s mange relevante projekter. KADK vil på uddan-
nelserne de kommende tre år dedikere arbejdet til udvikling af design og arkitektur, der kan bi-
drage til en mere bæredygtig verden, og som forhåbentlig kan inspirere både beslutningstagere og 
arbejdsmarked. Med samarbejdet ønsker KADK at vise, hvordan FN's verdensmål kan realiseres i 
praksis - og samtidig skabe fundamentet for et nyt dansk væksteventyr båret frem af innovative 
løsninger på nationale og globale problemer. Behovet og efterspørgslen på bæredygtige løsninger 
og produkter vokser verden over, og arkitekter og designere besidder netop de professionelt krea-
tive og innovative kompetencer, der skal til for at imødekomme den udvikling.  
 
2.2.3 Uddannelserne 
 
Optag til bacheloruddannelserne og gennemsnitlig studietid 
Antallet af finansårsstuderende er i 2016 i alt 1515 fordelt på 878 på arkitektuddannelsen, 572 på 
designuddannelsen og 65 på konservatoruddannelsen. Antallet af aktive finansårsstuderende lig-
ger således under aktivitetskravet på 1560 studerende med et lidt lavere antal end forudsat på alle 
tre uddannelser. Antallet af finansårsstuderende bringes i balance i 2017. 
 
I 2016 optog alle tre bacheloruddannelser nye studerende. Ansøgertallet fastholdt det høje niveau 
fra 2015, og samlet set blev kun omkring 15% af ansøgerne optaget.  
 
I 2015 blev optaget til bacheloruddannelsen i arkitektur ændret til udelukkende at være via kvote 
2 som ved de øvrige bacheloruddannelser på KADK. Vi kan allerede nu se, at den ændrede opta-
gelsesprocedure og indsatsen i øvrigt ser ud til at have den ventede effekt på frafaldet. De seneste 
år har frafaldet inden for 1. studieår ligget omkring 10% for en årgang, men for årgang 2015 er 
frafaldet inden for 1. år kun 5,3%.  
 
I 2016 gennemførte 377 studerende kandidatuddannelserne på KADK, hvilket er det højeste i 
mange år. Gennemførselstiden for designerne er faldet fra 2,4 år til 2,3 år, hvilket bl.a. kan forkla-
res med afskaffelse af den tidligere modulstruktur samt fremdriftsreform. For arkitekter ligger 
gennemførselstiden på 2,5 år som i 2015, mens den for konservatorer steg fra 2,9 til 3,2 år. Stig-
ningen i gennemførelsestiden på konservatorskolen skal ses i sammenhæng med, at den for-
holdsvis lille population af studerende giver store udsving ved ændringer. Vi forventer, at den 
gennemsnitlige studietid vil falde i de kommende år på grund af uddannelsernes nye struktur og 
fremdriftsreformen.  
 
Nyt programlandskab 
På baggrund af dimensioneringen af arkitekt- og designuddannelserne blev der i 2016 udarbejdet 
et nyt programlandskab for uddannelserne. Forandringerne er størst for designuddannelsen, 
hvor antallet af bachelorprogrammer som nævnt reduceres fra otte til tre og antallet af kandidat-
programmer fra tolv til fem. Udviklingen af de nye programmer fortsætter i 2017, og de første 
studerende vil blive optaget med studiestart september 2017 på de nye programmer.  
 

Efter- og videreuddannelsesområdet 
KADK’s nye diplomuddannelse i designledelse, der blev akkrediteret i 2015, er kommet godt fra 
start med deltagere fra hele landet. Alle diplomuddannelsens seks moduler blev udbudt i 2016. 
De seks moduler havde i alt 74 deltagere. Fire deltagere har på nuværende tidspunkt gennemført 



 

 Side 11 

alle seks moduler. Der skal dog fortsat gøres en aktiv indsats for at opnå en kritisk masse af stu-
derende. 
Uddannelsernes kvalitet og relevans  
KADK har et generelt stort fokus på at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans som led i den 
samlede udviklingsplan, og KADK har dedikeret ressourcer til bl.a. forberedelsen af en akkredite-
ring af Master i Strategisk Byplanlægning i 2017, prækvalificering og uddannelsesomlægning af 
KADK’s bachelorprogram i Glas og Keramik på Bornholm i 2017-2019 samt institutionsakkredi-
tering 2018-2019.   
 
2.2.4 Forskning og Kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
På KADK mødes tre videns-felter: Videnskabelig forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og 
den professionelle praksis. De tre felter spiller tæt sammen i uddannelserne og gør os i stand til 
både at udvikle kandidater og viden for erhvervet - og skabe videnskabelig forskning på højeste 
niveau, kunstnerisk formgivning og eksperimentel nyudvikling. Forskningen på KADK er organi-
seret i institutterne samt en tværgående ph.d.-skole. 
 
Plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed  
I 2016 trådte KADK’s plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 2016-2020 i kraft. 
Formålet med planen er at udstikke retningen for den kommende femårsperiode. Planen er et led 
i ambitionen om at skabe en inkluderende kvalitetskultur på KADK, hvorfor den er formuleret 
under inddragelse af medarbejdere på alle niveauer. Planen vil i den forbindelse danne grundlag 
for et fremadrettet, medarbejderinddragende arbejde med at realisere planens ambitioner. Pla-
nen er den første, samlede plan for de tre fusionerede skoler, og den er på den ene side formuleret 
med respekt for faglige forskelle skolerne imellem og på den anden side formuleret med opmærk-
somhed på at fremme KADK’s overordnede formål: At uddanne til højeste niveau på videnskabe-
ligt og kunstnerisk grundlag samt at bedrive videnskabelig forskning og udøve kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed på højeste niveau. Forskningsplanen skal i 2017 justeres på fag- og institutni-
veau i forhold til konsekvenserne af handlingsplanen. 
 
I 2016 blev der indskrevet i alt seks nye ph.d.’er ved KADKs ph.d.-skole. Ud af de seks er to Er-
hvervsPhD’er, to EU-finansierede (ITN: Innochain), ét stipendium finansieret af Det Frie Forsk-
ningsråd |Kultur og Kommunikation, og ét er samfinansieret med Grundejernes Investerings-
fond, Danmarks Tekniske Universitet, Velux A/S og Dovista A/S. Der blev tildelt 13 ph.d.-grader 
fra KADK’s ph.d.-skole i 2016 - af disse ni inden for arkitektur-området og fire fra design. 
 
Udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (FKU) 
I juni 2016 blev KADK’s nye fælles udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
nedsat, og udvalgets første møde blev afholdt i november 2016. Udvalget skal fremadrettet arbej-
de med bl.a. kvalitetssikring og kriterier for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.  
 
Ekstern forskningsfinansiering 
Den eksterne finansiering var i 2016 på i alt 20,6 mio. kr*, hvilket er en stigning i indtægterne på 
2,8 mio. kr. i forhold til 2015 (jf. tabel 3c) Blandt de større projekter kan nævnes, at KADK mod-
tog 4,9 mio. kr. til projektet ’Universelt Design & tilgængelighed for alle: Arkitektur, byer og rum’. 
Projektet fokuserer på, hvordan man kan gøre det byggede miljø mere tilgængeligt for mennesker 

                                                             
* Jf. årsrapportens tabel 19a og 19b 
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med motoriske udfordringer, fx ældre og bevægelseshandicappede. Målet er, at tilgængelighed 
ikke skal være et særligt hensyn, men en helt naturlig, indlejret del af ny arkitektur, hvor forskel-
lige funktionelle krav bliver indlejret i gode helhedsorienterede løsninger.  
 
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation bevilgede 5,4 mio. kr. til det tværfaglige 
forskningsprojekt ’Rum og velfærd i Danmark’. Projektet handler om, hvordan rumlige aspekter 
indvirker på centrale velfærdsopgaver i Danmark, og der er især fokus på ældrepleje, psykiatri, 
hospitaler, skoleinklusion samt byområder med dalende befolkningstal. Formålet med projektet 
er at undersøge, analysere, diskutere og synliggøre de forandringer der foregår på disse områder 
med fokus på, hvordan de rumlige ændringer indvirker på hinanden og på én gang afmonterer og 
forstærker velfærdssystemerne. 
 
KADK udviklede i 2016 faglige indspil til det kommende FORSK2025-katalog. Kataloget ind-
rammer temaer, som fremadrettet bl.a. vil blive brugt i forhold til udmøntning af midler til an-
vendelsesorienteret forskning, og som KADK med indspillet ønsker at sætte sit tydelige præg på. 
 
Blandt KADK’s netværksaktivitet kan nævnes COST-netværket ”Rethinking sustainability to-
wards a regenerative economy”. Netværket vil bl.a. undersøge og advokere for regenererende 
bygningsmiljøer på tværs af flere sektorer, herunder uddannelsessektoren. 
 
2.2.4 National biblioteksservice 
KADK’s bibliotek udfører national biblioteksservice, og består af biblioteket på Holmen, Konser-
vatorskolens bibliotek i Amaliegade og en mindre biblioteksservicefunktion på Bornholm.  
 
For KADK bibliotek blev 2016 et år præget af arbejdet med den nye handlingsplan og en afskedi-
gelsesrunde, der også berørte biblioteket. Dertil kom, at biblioteket på Holmen det sidste halvår 
har fået en gennemgribende tagrenovation, hvilket betød, at biblioteket var lukket for brugerne i 
sommerperioden.  
 
Budgetbesparelser betød for biblioteket en beslutning om at flytte det konserveringsfaglige biblio-
tek i Amaliegade til biblioteket på Holmen i 2017.  
 
Et centralt tema og indsatsområde for KADK bibliotek i 2016 og i årene frem er at blive endnu 
tættere integreret og involveret i de faglige miljøer for at bidrage aktivt med formidling af biblio-
tekets samlinger og biblioteksfaglig viden til bibliotekets mange interne såvel som eksterne bru-
gere. I 2016 udviklede biblioteket i tæt samarbejde med undervisere bl.a. nye undervisningsforløb 
i informationskompetencer, der er blevet indskrevet i studieordning på Konservatorskolen. Der er 
på de to øvrige skoler gennemført kursusforløb på bachelor, kandidat- og Ph.d.-niveau – her kan 
fremhæves et vellykket 4-dages kursus på Ph.d.-skolen i referencehåndtering og publiceringsstra-
tegi m.m. 
 
I foråret blev et nyt skrankeområde indrettet på biblioteket på Holmen. Formålet er at skabe 
endnu bedre plads til at eksponere de studerendes udstillinger. Biblioteket er nu i øvrigt integre-
ret i en ny udstillingspraksis på KADK, og udstillingsaktiviteterne ses således i et samlet perspek-
tiv for skolerne.  
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På Glas & Keramikskolen på Bornholm blev der færdiggjort et lille bibliotek/studiemiljø, som 
bruges som et centralt møde- og rekreativt område. En bibliotekar er ansat nogle få timer om 
ugen til at betjene skolens studerende.  
 
KADK har indgået en udvidet biblioteksbetalingsaftale med en ny og fusioneret Statens Scene-
kunstskole. Aftalen indbefatter en udvidet servicepakke. 
 
I 2016 var besøgs- og udlånstallet lidt lavere end i 2015 pga. tagrenovering og den længere lukke-
periode i sommer. Antal besøgende var således 41.253 (2015: 43.751) og udlån af bøger 27.994 
(2015: 30.174).  
 
2.3 Årets økonomiske resultater 
Det økonomiske resultat 2016 for § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering er et overskud på 5,9 mio. kr. Resultatet har baggrund i ordi-
nære indtægter på 304,3 mio. kr. og ordinære udgifter på 297,7 mio. kr. (ekskl. andre drifts- og 
finansielle poster på samlet 0,8 mio. kr.).  
 
Der var budgetteret med et overskud på 2,0 mio. kr. i 2016. Sammenholdt med de store usikker-
heder, der har knyttet sig til afskedigelsesrunden i forbindelse med handlingsplanen for et nyt og 
fokuseret KADK, vurderes resultatet at være tilfredsstillende. 
 
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

  1000 kr., løbende priser Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Budget 
2017   

Resultatopgørelse       
Ordinære driftsindtægter -302.634,2 -304.324,8 -296.699,1 
Ordinære driftsomkostninger 288.969,6 297.680,1 295.599,1 
Resultat af ordinær drift -13.664,6 -6.644,7 -1.100,0 
Resultat før finansielle poster -13.533,3 -6.623,7 -3.000,0 
Årets resultat -12.790,2 -5.882,0 -2.000,0 
Balance       
Anlægsaktiver 17.917,3 18.657,8 18.000,0 
Omsætningsaktiver 79.396,2 89.767,5 90.000,0 
Egenkapital 19.074,7 24.956,6 27.000,0 
Langfristet gæld 12.471,3 13.113,8 12.000,0 
Kortfristet gæld 51.046,3 47.501,7 47.000,0 
Finansielle nøgletal       
Udnyttelsesgrad af lånerammen 37,2% 39,2% 50,0% 
Bevillingsandel 90,2% 89,6% 90,0% 
Personaleoplysninger       
Antal årsværk 322,4 328,2 300,0 
Årsværkspris 506,0 530,3 510,0 

 
Note: De budgetterede balancetal, finansielle nøgletal og personaleoplysninger er skønsmæssigt fastsat. 
 
Årsværksforbruget i 2016 er tilbage på niveau med 2014. Stigningen i årsværksprisen skal pri-
mært ses som et resultat af lønhensættelsen i forbindelse med handlingsplanens frivillige fratræ-
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delser og afskedigelser. Udnyttelse af lånerammen og bevillingsandelen (bevillingens andel af de 
ordinære driftsindtægter) er begge på niveau med 2015.  
 
2.3.1 Hovedkonti 
Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti 

    1000 kr.   
  

Bevilling 
  

Regnskab Overført 
overskud 

ultimo     
FL TB 

Finansårets 
bevilling i 

alt 

Drift  
§19.28.08. 

Udgifter 303.100,0 100,0 303.200,0 303.536,6 19.510,7 

Indtægter -30.500,0 0,0 -30.500,0 -36.718,6 0,0 

 
Bevillingen er ændret på Forslag til lov om tillægsbevilling med følgende: 
 
-0,4 mio. kr. vedrørende effektivisering af indkøb. 
-1,0 mio. kr. vedrørende begrænsning af statslige udgifter i 2016 (lavere pris- og lønudvikling end 
forudsat på forslag til Finanslov for 2016). 
-1,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af dimensionering. 
0,2 mio. kr. vedr. opretholdelse af udbud i Nexø. 
2,4 mio. kr. vedr. udmøntning af forskningsløft. 
 
KADK administrerer ikke bevillinger med tilskudsordninger ud over egen driftsbevilling. 
 
 
2.3.2 Kerneopgaver og ressourcer 
 
 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 

1000 kr., løbende priser Bevilling      
(FL + TB) 

Øvrige 
indtægter 

Omkostnin-
ger 

Andel af 
årets 

overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 
administration 

-123.559,6 -5.417,8 126.312,3 -2.665,1 

1. Færdiguddannelse -108.965,9 -13.146,8 119.762,4 -2.350,3 

2. Forskning og udvikling -32.339,2 -17.699,8 49.341,4 -697,6 

3. National biblioteksservice -7.835,2 -454,2 8.120,5 -168,9 

I alt -272.700,0 -36.718,6 303.536,6 -5.882,0 
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I 2016 har KADK konteret omkostninger og øvrige indtægter på opgavefordelingen i finansloven. 
Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration er opgjort efter Moderniseringsstyrelsens 
krav om regnskabsmæssig registrering af fællesomkostninger. Da bevillingen ikke gives formåls-
fordelt, er der foretaget en forholdsmæssig fordeling. 
 
 
2.3.3 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 
Tabel 3a: Centrale nøgletal for uddannelsen 
Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid 

  Finansårsstuderende         
  2013 2014 2015 2016 

Antal aktive finansårsstuderende indenfor nor-
meret studietid i alt 1575 1562 1541 1515 
- heraf arkitektstuderende 922 892 893 878 
- heraf designstuderende 576 586,5 578 572 
- heraf konservatorstuderende 81 83 70 65 
Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antal-
let af finansårsstuderende) 38 35 28 22 
Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med 
rammeaftalen i alt 1571 1571 1571 1560 

- heraf arkitektstuderende 903 903 903 896 
- heraf designstuderende 598 598 598 594 
- heraf konservatorstuderende 70 70 70 70 

Afvigelse i alt  4 -9 -30 -45* 
*Der var i 2016 45 færre studerende end aktivitetskravet. Det skyldes, at KADK har et mindre antal studerende end forud-

sat på kunsthåndværkerprogrammet, at der er færre kandidatstuderende på konservatoruddannelsen og at der er optaget 

færre eksterne kandidatstuderende på arkitektuddannelsen end forventet. KADK vil i 2017 bringe antallet af finanslovstu-

derende i balance. Antallet af studerende på KADK’s master- og diplomuddannelser er ikke inkluderet i opgørelsen af an-

tal finanslovstuderende. Antal studerende på KADK’s master- og diplomuddannelser svarer i alt til 31 fuldtidsstuderende. 
 
Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede         
  

    DESIGN 2013 2014 2015 2016 
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i design 1637 1521 1328 1364 
Antal optagne pr. 1. oktober 110 110 124 127 
Optagne i % af ansøgere 7% 7% 9% 9% 
Færdiguddannede bachelorer 98 101 113 129 

 
    Antal studerende med en BA fra KADK som 

påbegynder kandidatuddannelsen  82 82 62 70 
Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen  301 356 291 296 
Antal eksterne optagne pr. 1. oktober  31 26 38 42 
Optagne i % af eksterne ansøgere 10% 7% 13% 14% 
Færdiguddannede kandidater 99 87 108 123 
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     ARKITEKTUR 2013 2014 2015 2016 
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen  1096 1022 883 880 
Antal optagne pr. 1. oktober 185 184 189 183 
Optagne i % af ansøgere 17% 18% 21% 21% 
Færdiguddannede bachelorer 195 142 132 148 

 
    Antal studerende med en BA fra KADK som 

påbegynder kandidatuddannelsen  131 119 116 109 
Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen  556 681 625 697 
Antal optagne pr. 1. oktober eksterne 43 45 56 67 
Optagne i % af eksterne ansøgere 8% 7% 9% 10% 
Færdiguddannede kandidater 169 189 212 240 

     KONSERVERING 2013 2014 2015 2016 
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i kon-
servering 183 0 0 159 
Antal optagne pr. 1. oktober 51 0 0 50 
Optagne i % af ansøgere 28% 0% 0% 31% 
Færdiguddannede bachelorer 42 0 0 45 

 
    Antal ansøgere til kandidatuddannelsen interne 

+ eksterne* 28 4 
  Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen  

  
1 1 

Antal studerende med en bachelor fra KADK 
som påbegynder kandidatuddannelsen  

  
5 16 

Antal optagne pr. 1. oktober eksterne 28 4 0 1 
Optagne i % af ansøgere 100% 100% 0% 100% 
Færdiguddannede kandidater 14 8 22 14 

     KUNSTHÅNDVÆRK* 2013 2014 2015 2016 
Antal ansøgere til kunsthåndværkeruddannelsen 70 58  
Antal optagne pr. 1. oktober 28 15  

 Optagne i % af ansøgere 40% 26%     
Færdiguddannede kunsthåndværkere 17 19     
*Indgår i tallet for bacheloruddannelsen i design 
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Tabel 3b: Nøgletal for uddannelserne 2016† 
   Arkitektur Design Konservering 

Aktive studerende på ordinære uddannelser pr. 
1.10.2016 

946 615 83 

Heraf på bacheloruddannelsen 

og på kandidatuddannelsen 

530 383 53 

416 232 30 

 

Masterstuderende 21 18 0 

Aktive finansårsstuderende på bacheloruddan-
nelsen  

506 365 50 

Aktive finansårsstuderende på kandidatuddan-
nelsen  

382 228 15 

Aktive finansårsstuderende i alt 888 593 65 

Antal studerende som har gennemført bachelor-
uddannelsen i 2016* 

148 129 45 

Gennemsnitlig studietid for bachelorer i 2016 3,05 år 3,0 år 2,9 år 

Antal studerende som har gennemført kandidat-
uddannelsen 2016 

240 123 14 

Gennemsnitlig studietid kandidater i 2016 2,5 år 2,3 år 3,2 år 

Antal KOT-ansøgere til bacheloruddannelsen 880 1364 159 

Antal optagne via KOT på bacheloruddannelsen 

(overførte og genindskrevne tæller ikke med) 

183 127  50 

Optagne i procent 21% 9% 31% 

Antal eksterne ansøgere kandidatuddannelsen 697 296 1 

Antal optagne per 1. oktober 2016 67 42 1 

Optagne i procent 10% 14% 100% 

Antal studerende med bachelor fra KADK som på-
begynder kandidatuddannelsen i 2016 

109 70 16 

Antal optagne på kandidatuddannelsen i alt per 1. 
oktober 2016 

176 112 17 

Antal studerende i praktik 60 51 2 

Antal studerende i praktik og på udveksling i ud-
landet i 2016 (F2016 og/eller E2016) 

34 31 0 

Antal studerende på udveksling  24 21 0 

Antal betalingsstuderende per 1. oktober 2016 15 7 0 

                                                             
† Perioden 1. oktober 2015- 30. september 2016 
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Tabel 3C: Nøgletal for Forskningen 2016 

 

  KADK 2015 KADK 2016 

Ph.d.-volumen pr. 31.12.2016*  47** 38** 

Indskrivninger  10 6 

Tildelte grader  11 13 

Forskningsbibliometri – i alt*****  122 135 

Videnskabelige monografier og antologier***  12 10 

Videnskabelige konference- og tidsskriftsartik- 
ler****  36 29 

Videnskabelige konferencebidrag og -abstracts i pro-
ceedings samt bidrag til antologier*****  67 85 

Ph.d.-afhandlinger*****  7 11 

Doktorafhandlinger  0 0 

Ekstern finansiering 
opgjort som regnskabsførte omkostn. i mio. kr.‡  17,8 20,6 

 
*  Alle studieaktive er medtaget som værende aktive også efter de har indleveret deres afhandling indtil ophør 

med/uden grad – samt studerende på orlov og deltid. 
      ** Én person er udskrevet uden grad i 2015 og to personer i 2016. 

*** Indeholder: Bog / Antologi / Rapport 

****     Indeholder: Tidsskriftsartikel / Konferenceartikel / Letter / Konferenceabstract i tidsskrift 

*****   Indeholder: Bidrag til bog/antologi / Konferencebidrag i proceedings (udg. i bog) / Bidrag til rapport /  
Konference-abstract i proceedings (udg. i bog) / Konferenceabstract til konference / Paper 

****** Publikationsbidrag kan være forfattet af et forfatterfællesskab på tværs af Arkitektskolen 

og Designskolen.  

 
Tabel 3c viser, at det samlede antal ph.d.-studerende og indskrivninger er faldende. Antal tildelte 
ph.d.-grader er svagt stigende. Tabellen viser endvidere en positiv fremgang i antallet af forsk-
ningsbibliometriske publikationer sammenlignet med 2015 i forhold til videnskabelige konferen-
cebidrag og –abstracts i proceedings samt bidrag til antologier og ph.d.-afhandlinger.  
Niveauet for KADK’s eksterne finansiering er stigende som følge af en øget fokus på området.  
 
 
 
 

                                                             
‡ jf. årsrapportens tabel 19a og 19b 
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2.4 Målrapportering 
2.4.1 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt 
Tabel 4: Målrapportering 
 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

  
Mål 1:  
Bedre  
kvalitet i  
uddannelserne 
 
 
 
 

1a 
Kvalitetsudvikling og 
undervisningsmiljø-
vurdering (UVM) 

 
UVM er gennemført 
senest i 2016 på alle 
tre uddannelser  
 
Mindst 75 % af 
UMV’ens respon-
denter er overordnet 
set tilfredse med det 
faglige niveau på 
skolen (vurderet 
som tilfreds eller 
meget tilfreds) 

 
KADK har gennemført 
UMV i december 2015 
 
83% af respondenterne 
er tilfredse med det 
faglige niveau 

 
Opfyldt 

1b  
Pædagogisk / didaktisk 
efteruddannelse af un-
dervisere 

 
Mindst 8 undervise-
re er startet på pæ-
dagogikumforløb, 
der understøtter 
moderne undervis-
ningsmetoder og 
KADK’s didaktiske 
tilgang til undervis-
ning af de studeren-
de 
 

 
I 2015 er 8 undervisere 
påbegyndt pædagogi-
kum 

 
Opfyldt 

 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

 
Mål 2: 
Større relevans 
og øget gen-
nemsigtighed 

2a 
Styrket karrierevejled-
ning 

 
Mindst 40 % af 
KADK’s kandidat-
studerende har taget 
imod tilbud om kar-
riererådgivning 
 

 
Mere end 80 % af 
KADK’s kandidatstu-
derende har taget imod 
tilbud om karrieresam-
tale 

 
Opfyldt 

2b 
Øget beskæftigelse 
blandt KADK’s dimit-
tender 

 
Bruttoledigheden er 
maksimalt på 27 % 
for KADK’s dimit-
tender 
 

 
Bruttoledigheden for 
årgangen 2013 målt 4-
7 kvartal efter dimissi-
on er 24,3% for 
KADK’s dimittender 
(jf. UFM.dk)  

 
Opfyldt 
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Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

Mål 3: 
Bedre sammen-
hæng og sam-
arbejde 
 

3a 
Ph.d’er på tværs af 
forsknings-, uddannel-
ses-og kulturinstitutio-
ner 
 

 
Mindst 2 nye Ph.d.-
stipendium  

 
KADK har i 2016 ingen 
Ph.d.’er på tværs af 
forsknings-, uddannel-
ses- og kulturinstituti-
oner 

 
Ikke opfyldt  

3b  
Nye semesterforløb på 
tværs af uddannelses-
institutioner 

 
KADK har gennem-
ført et semesterfor-
løb i samarbejde 
med anden uddan-
nelsesinstitution  
 
Mindst 6 studerende 
fra KADK har senest 
i 2016 gennemført 
forløbet 
 

 
KADK har i 2016 gen-
nemført et semester-
forløb med titlen De-
sign Business and 
Strategy med CBS med 
11 studerende fra 
KADK 

 
Opfyldt 

 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

 
Mål 4: 
Styrket Interna-
tionalisering  

4a 
Styrkelse af samarbej-
det med internationale 
uddannelsesinstitutio-
ner 

 
KADK har senest i 
2016 udbudt en 
sommerskole i sam-
arbejde med en in-
ternational aner-
kendt uddannelses-
institution med mi-
nimum 12 deltagere 

 
KADK har i 2016 ud-
budt en sommerskole 
med Central Saint 
Martins med 7 deltage-
re 

 
Delvist op-
fyldt 

     
 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

 
Mål 5:  
Øget regional 
vidensamarbej-
de  

5a  
Styrket efteruddannel-
ses-tilbud til SMV’er 
 

 
Mindst 10 deltagere 
på KADK’s master-, 
diplomuddannelser 
eller kursusniveau 
skal komme fra 
SMV’er 

 
KADK har 15 deltagere 
fra SMV’er på KADK to 
masteruddannelser  

 
Opfyldt 

5b 
Vidensseminar målret-
tet SMV’er 

 
KADK gennemfører 
minimum 1 seminar 
målrettet SMV’er 
 

 
KADK har i 2016 gen-
nemført mere end 1 
seminar målrettet 
SMV’er 

 
Opfyldt 
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Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

 
Mål 6:  
Efter- og Vide-
reuddannelse 

6a 
KADK vil udvikle mo-
del for efter- og videre-
uddannelse   

 
Mindst 50 studieak-
tive på master-
/diplomniveau 
 
Mindst 10 deltagere 
på kursusniveau 
 

 
KADK havde i 2016 i 
alt 39 studieaktive stu-
derende på masterni-
veau og 76 studerende 
på diplomniveau 
 
KADK har haft mere 
end 24 deltagere på 
kursusniveau i 2016 
 

 
Opfyldt 

 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

Mål 7:  
Styrket KADK 

7a  
Sikre effektive arbejds-
gange og optimering af 
ressourcer   

 
Der gennemføres 
senest i 2016 føl-
gende processer og 
analyser med hen-
blik på at sikre effek-
tive arbejdsgange og 
optimering af res-
sourcer:  
 
 
1. Analyse af kapaci-
tetsudnyttelse af 
bygningsmassen 
 
2. Analyse af effekti-
ve arbejdsgange i de 
administrative funk-
tioner 
 
3. Proces vedr. op-
timering af under-
visnings-ressourcer  
 
Udarbejdet en hand-
lingsplan for tilpas-
ning af KADK’s akti-
vitet og effektuering 
af 
det ændrede bevil-
lingsmæssige grund-
lag 

 
KADK har i 2016 gen-
nemført nævnte analy-
ser og udarbejdet en 
handlingsplan for et 
nyt fokuseret KADK     

 
Opfyldt 
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Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2016 

 
Resultat 

 
Målopfyl-
delse 

Mål 8:  
Styrket samar-
bejde med er-
hvervslivet 

8a  
Praktiksamarbejder 
med nye aftagere 

 
Minimum 4 nye af-
taler - svarende til 8 
studerende pr. år 

 
KADK har i 2016 ind-
gået 10 praktikaftaler 
med ikke typiske afta-
gere af KADK’s kandi-
dater. I alt 10 stude-
rende var i praktik 

 
Opfyldt 

8b  
Strategiske samarbej-
der med erhvervslivet, 
der understøtter inno-
vation og entrepre-
neurship i undervis-
ningen 
 

 
Minimum 2 nye af-
taler om undervis-
ningssamarbejde 
med erhvervslivet 
som understøtter 
innovation og entre-
preneurship 

 
KADK har indgået me-
re end 2 nye aftaler om 
undervisniningssam-
arbejder med er-
hvervslivet. Aftalerne 
er med til at understøt-
te innovation og entre-
preneurship i under-
visningen 

 
Opfyldt 
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2.4.2 Målrapporteringens anden del:  
uddybende analyser og vurderinger 
 
KADK har kun 1 mål, der ikke er opfyldt i 2016. Analysen indeholder derfor også en kort uddyb-
ning af udvalgte øvrige mål.   
  
1.A. Implementering af fælles kvalitetssikringssystem 

Milepæl er opfyldt 

8 undervisere er tilmeldt pædagogikum ved forløbets start i november 2016. En deltager er dog 

frafaldet, og 7 forventes at gennemføre. 

 
2.b. Alle kandidatstuderende er tilbudt samtale i forhold til tilbud om karriereplan   

Milepæl er opfyldt 

Alle kandidatprogrammerne har tilbudt de studerende karrieresamtaler, en del af dem har foku-
seret på at holde samtaler med afgængere og studerende, som skal i praktik/udveksling. Tilbage-
meldinger fra institutterne viser, at mere end 80% af de studerende har gennemført en karriere-
samtale i 2016. På Konservatorskolen har de i efteråret 2015 tilmeldte kandidatstuderende delta-
get i et undervisningstilbud om karriere - et fælles rådgivningstilbud. Samtlige daværende bache-
lorstuderende deltog også i undervisningstilbuddet, og det er disse bachelorstuderende, som i ef-
teråret 2016 er begyndt på kandidatstudiet.  
 

3.a Ph.d’er på tværs af forsknings, uddannelses- og kulturinstitutioner 

Milepæl ikke opfyldt 

KADK har grundet usikkerhed i 2016 omkring institutionens fremadrettede bevillingsgrundlag 

afventet nærmere i forhold til at indgå Ph.d.-aftaler med andre uddannelses, forsknings- og kul-

turinstitutioner. KADK forventer at øge antallet af Ph.d’er i de kommende år, og har i starten af 

2017 indgået to ph.d.-stipendieaftaler på tværs af forsknings-, uddannelses- og kulturinstitutio-

ner. KADK forventer derfor at kunne opfylde målet inden for aftaleperioden.  

 

4.a Styrkelse af samarbejde med internationale uddannelsesinstitutioner 

Milepæl delvist opfyldt 

KADK udbød i 2015 og i 2016 en sommerskole i samarbejde med Central Saint Martins med titlen 

Dual City 2016 London-Copenhagen. Sommerskolen har været en succes på trods af, at målet om 

12 deltagere ikke blev nået. I 2015 deltog 6 studerende og 2016 deltog 7. KADK forventer at kunne 

opfylde målet inden for aftaleperioden.  

 

5b. Seminarer målrettet SMV’er 

Milepæl opfyldt 

KADK har i 2016 afholdt mere end 30 forskellige seminarer og konferencer på arkitekt- og de-

signskolen. Langt de fleste seminarer og konferencer har været med deltagelse af SMV’er. Blandt 
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de seminarer, der særligt har været målrettet eller blevet til i samarbejde med SMV’er kan næv-

nes: Outreach; Innovation Wake-up Call – 10 Trends from Silicon Valley; In habite – The Interio-

rity of Dwelling; Dansk Designs DNA – Hvad er design – designbegrebet til debat; Cultural Heri-

tage and Craftsmanship - Process as Object m.fl. Alle seminarer, konferencer og åbne forelæsnin-

ger fremgår af KADK’s arrangementskalender på www.kadk.dk. 

  

6.a KADK vil udvikle model for efter- og videreuddannelse   

Milepæl opfyldt 

KADK havde i 2016 i alt 39 studerende på institutionens to masteruddannelser; Master i design 

og Master i strategisk byplanlægning. I 2016 blev der udbudt seks diplommoduler.  I alt var der 

76 studerende på de seks moduler. KADK vurderer dog, at der er behov for at øge antallet af del-

tagere på de enkelte moduler for at sikre tilstrækkelig kritisk masse samt sikre det økonomiske 

grundlag for uddannelsen. På kursusniveau har KADK afholdt sommerskoler samt udbudt min-

dre kurser. På designskolen har der bl.a. været afholdt kursus i design ledelse for Århus Kommu-

ne med deltagelse af omkring 17 medarbejdere. 

 

7. a Et styrket KADK  

Milepæl opfyldt 

KADK har i 2016 som beskrevet i ledelsesberetningen gennemført en lang række interne såvel 
som eksterne analyser, der har dannet udgangspunkt for en samlet handlingsplan for et nyt foku-
seret KADK. Flere af processerne har været inddragende medarbejderforløb, der har fundet sted 
henover foråret, og har udmøntet sig i bl.a. et idékatalog, som ledelsen har anvendt. 
 
8a. Praktiksamarbejder med nye aftagere 

Milepæl opfyldt 

I 2016 havde KADK 10 studerende i praktik hos 10 nye praktiksteder, som ikke er typiske aftagere 

af KADK’s dimittender. Eksempelvis har arkitektstuderende været i praktik hos Folketingets Byg-

gesekretariat og Christiansborgs Udstillinger, og designstuderende har været i praktik hos Kir-

kens Korshær, Nationalmuseet, Kursusfabrikken og Hatch & Bloom.  

 

8b. Strategiske samarbejder med erhvervslivet 

Milepæle opfyldt 

KADK indgår kontinuerligt i samarbejde med erhvervslivet om projekter, der understøtter inno-

vation, bæredygtighed og entrepreneurship i undervisningen. På designskolen på 5. semester har 

man f.eks. indgået undervisnings- og projektsamarbejde med følgende virksomheder: Bright 

Green Island, Green Solution House, Paustian, Nordic Redesigners, MedicoIndustrien, Velfærds-

delikatesser, Nextstep, Maritime Nyttehaver, Another view, Serious Game Interaction, Wehlers. 
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2.5 Forventninger til det kommende år 
  
KADK i 2017 
Sammenholdt med 2016, hvor fokus var på at udarbejde og sikre en langsigtet plan for de udfor-
dringer, som KADK står overfor som følge af bevillingsreduktion, organisatoriske og faglige æn-
dringer, så bliver de konkrete udfordringer i 2017 at sikre iværksættelsen og implementeringen af 
den samlede udviklingsplan, og sikre fornyet fokus på at få KADK’s kandidater hurtigere i arbej-
de. 
  
KADK forventer derfor, at 2017 bliver endnu et år med omfattende faglige og administrative ud-
viklings- og forandringsprocesser.  
 
Bestyrelsen: strategisk videreudvikling 
KADK’s bestyrelsesformand Mette Lis Andersen ser frem til i 2017, at bestyrelsen sammen med 
rektoratet tegner KADK i forhold til omverdenen samt til at sikre den fortsatte positive udvikling 
af rammerne for KADK’s mange uddannelses- og forskningsaktiviteter. 
  
I 2017 står bestyrelsen over for at skulle adressere særligt en væsentlig opgave, nemlig implemen-
teringen af en omfattende udviklingsplan, der tager hånd om dimensionering af uddannelserne 
på 30% færre studerende på uddannelserne i Arkitektur og Design og dermed faldende bevillin-
ger. Dette samtidig med besparelser som følge af omprioriteringsbidraget i de kommende år.  
  
Bestyrelsen står derfor over for en stor økonomisk og uddannelsesfaglig udfordring i en periode, 
hvor der er sat mange initiativer i gang for at få flere kandidater i arbejde, og samtidig med, at vi 
har påbegyndt et omfattende arbejde med etablering af nye kvalitetssystemer for uddannelse og 
forskning, der skal være med til at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau og føre KADK sikkert igen-
nem den kommende institutionsakkrediteringsproces. 
  
De strategiske tiltag  
På de uddannelsesfaglige områder vil KADK gennemføre nogle omfattende og meget involveren-
de implementeringsprocesser, som skal sikre, at udviklingen får uddannelsesfaglig forankring.  
Som konsekvens af dimensionering af arkitekt- og designuddannelserne optager KADK færre 
studerende frem mod 2023, og der vil som led i den overordnede handlingsplan blive opsagt le-
jemål i 2017, herunder biblioteket i Amaliegade. 
  
Uddannelsesfeltet: kvalitetssikring og nye dedikerede optag 
I 2017 står uddannelsesområdet over for en række større initiativer, herunder fortsat udvikling af 
KADK’s fælles kvalitetssikringssystem. Det faglige fokus bliver i den forbindelse at sikre, at ud-
dannelserne i højere grad knyttes tættere til praksis med henblik på, at kandidaterne kommer 
hurtigere i beskæftigelse. Gennem 2017 vil indsatsen også være på en fortsat udbygning af 
KADK’s Efter- og Videreuddannelse, der skaber læring for livet og sikrer nære relationer til de 
virksomheder, organisationer og brancher, KADK uddanner til. 
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Forsknings- og kunstnerisk udviklingsvirksomhed: Videnudvikling 
 
I 2017 vil KADK implementere en ny og gennemarbejdet forskningsplan. Planen skal være med til 
at sikre en koordineret og kvalificeret måde at forvalte forskningen på gennem hele KADK. 
  
Det administrative felt: Øget digitalisering og sikker styring 
På det administrative område arbejdes der fortsat med at understøtte de mange nye faglige tiltag 
og udviklingsprojekter samt sikre en yderligere effektivisering af administrationen gennem bl.a. 
optimering af en ny e-infrastruktur på KADK, og højere grad af anvendelse af sociale medier.    
 
Tabel 5: Forventninger til det kommende år 

   Regnskab Grundbudget 
1.000 kr. 2016 2017 
Bevilling og øvrig indtægt -309.418,6 -298.700,0 
Udgifter 303.536,6 296.700,0 
Resultat -5.882,0 -2.000,0 

 
Grundbudget for 2017 viser et forventet overskud på 2,0 mio. kr. KADK forventer således at kon-
solidere økonomien yderligere i 2017.  
 
 
 
3. Regnskab 
 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
 
KADK’s regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinjerne i 
Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Moderniseringsstyrelsens regn-
skabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2016 er 
opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper og vejledning. 
 
Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat samt KADK’s interne budget 
2017. KADK har ikke ændret regnskabsprincipper i 2016. 
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3.2 Resultatopgørelse mv. 
 
Tabel 6: Resultatopgørelse 

   1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 
note: 2015 2016 2017 
  Ordinære driftsindtægter    
  Indtægtsført bevilling    
  Bevilling -273.000,0 -272.700,0 -268.100,0 
  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 
  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 
  Indtægtsført bevilling i alt -273.000,0 -272.700,0 -268.100,0 
      
  Salg af varer og tjenesteydelser -12.115,5 -11.441,8 -11.099,1 
  Tilskud til egen drift -17.518,7 -20.183,0 -17.500,0 
  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
  Ordinære driftsindtægter i alt -302.634,2 -304.324,8 -296.699,1 
      
  Ordinære driftsomkostninger    
  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 
  Forbrugsomkostninger    
  Husleje 48.925,6 49.683,0 49.282,0 
  Forbrugsomkostninger i alt 48.925,6 49.683,0 49.282,0 
  Personaleomkostninger    
  Lønninger 146.660,9 149.399,5 149.909,3 
  Andre personaleomkostninger 929,1 9.049,3 0,0 
  Pension 20.382,5 21.065,7 24.403,8 
  Lønrefusion -4.538,2 -4.563,2 -4.750,0 
  Personaleomkostninger i alt 163.434,3 174.951,3 169.563,1 
      
  Af- og nedskrivninger 4.642,9 4.684,1 4.907,0 
  Andre ordinære driftsomkostninger 71.966,8 68.361,7 71.847,0 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 288.969,6 297.680,1 295.599,1 
      
  Resultat af ordinær drift -13.664,6 -6.644,7 -1.100,0 
      
  Andre driftsposter    
  Andre driftsindtægter -4.013,8 -5.093,8 -2.000,0 
  Andre driftsomkostninger 4.145,1 5.114,8 100,0 
  Resultat før finansielle poster -13.533,3 -6.623,7 -3.000,0 
     
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Finansielle omkostninger 743,1 741,7 1.000,0 
  Resultat før ekstraordinære poster -12.790,2 -5.882,0 -2.000,0 
      
  Ekstraordinære poster    
  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Årets resultat -12.790,2 -5.882,0 -2.000,0 
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Bemærkninger til resultatopgørelsen 
KADKs overskud på 5,9 mio. kr. skal holdes op mod et budgetteret overskud på 2,0 mio. kr. Re-
sultatet skal ses på baggrund af et år med udarbejdelse af en handlingsplan for et nyt og fokuseret 
KADK frem mod 2019. Handlingsplanen skal sikre flere dimittender i arbejde samtidig med til-
pasning af udgifterne til det fremtidige lavere bevillingsniveau som følge af dimensionering på 
arkitekt- og designuddannelserne samt det årlige bidrag til omprioritering. 
 
I tilknytning til udarbejdelse af handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK, har KADK an-
vendt effektiviseringstilskud på TB-2015 på 0,7 mio. kr. til en række forundersøgelser og inddra-
gende workshops samt afdækning af effektiviseringsmuligheder i både de administrative og fagli-
ge miljøer. 
 
KADK har budgetteret med et overskud på 2,0 mio. kr. i 2016. Afvigelserne fra budgettet hænger 
primært sammen med følgende: 

• Mindre bevilling på 1,0 mio. kr. pga. begrænsning af statslige udgifter i 2016 (-1,0). 
• Øgede overheadindtægter fra eksternt finansierede projekter på ca. 2,2 mio. kr. (2,2) 
• Øgede omkostninger til gennemførelse af handlingsplanens personaletilpasninger på 3,8 

mio. kr. (-3,8) 
• Mindre lønudgifter på grund af stillingsvakancer og lønpuljer på ca. 5,5 mio. kr. (5,5) 

Generelt vurderer KADK resultatet for 2016 at være tilfredsstillende. Resultatet bidrager til kon-
solideringen af KADKs egenkapital. 
 
Resultatdisponering 
 
Tabel 7: Resultatdisponering 
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 
note: 2015 2016 2017 
  Disponeret til bortfald 0,0 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 12.790,2 5.882,0 2.000,0 

KADK har disponeret årets overskud på 5,9 mio. kr. til det overførte overskud.  
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3.3 Balancen 
Tabel 8: Balancen 

   
 

  Aktiver (1000 kr.) Ultimo Ultimo Passiver (1000 kr.) Ultimo Ultimo 
note: 2015 2016 note: 2015 2016 

  Anlægsaktiver: 
    Egenkapital 

  
1 

Immaterielle anlægsak-
tiver 

  
  

Reguleret egenkapital 
(startkapital) 

5.446,0 5.446,0 

  
Færdiggjorte udviklings-
projekter 1.683,7 1.192,9   

Opskrivninger 0,0 0,0 

  

Erhvervede koncenssio-
ner, patenter, licenser 
m.v. 48,7 0,0   

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  
Udviklingsprojekter un-
der opførelse 0,0 0,0   

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  
Immaterielle anlægs-
aktiver i alt 1.732,4 1.192,9   

Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 
Materielle anlægsakti-
ver 

  
  

Overført overskud 13.628,7 19.510,7 

  
Grunde, arealer og byg-
ninger 5.962,1 5.013,1   

Egenkapital i alt 19.074,7 24.956,7 

  
Infrastruktur 

0,0 0,0 5 
Hensatte forpligtel-
ser 

14.721,2 22.755,3 

  Transportmateriel 117,0 210,2    
  

  
Produktionsanlæg og 
maskiner 1.748,5 1.715,1 6 

Langfristede gældspo-
ster 

    Inventar og IT-udstyr 2.522,2 4.884,7   FF4 Langfristet gæld 12.425,1 13.099,6 

  
Igangværende arbejder 
for egen regning 389,1 97,8   

FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 

  
Materielle anlægsak-
tiver i alt 10.738,9 11.920,9   

Donationer 46,2 14,2 

  Statsforskrivning 5.446,0 5.446,0   Prioritetsgæld  0,0 0,0 

  
Øvrige finansielle an-
lægsaktiver 0,0 0,0   

Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  
Finansielle anlægsak-
tiver i alt 5.446,0 5.446,0   

Langfristet gæld i alt 12.471,3 13.113,8 

  Anlægsaktiver i alt 17.917,3 18.559,8    
    Omsætningsaktiver: 

  
   

    Varebeholdning 0,0 0,0      
3 Tilgodehavender 17.646,1 14.376,1 7 Kortfristede gældsposter   

  
Periodeafgrænsningspo-
ster 

0,0 142,2 

  
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

15.028,8 11.230,7 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 5.360,4 6.270,8 

4 Likvide beholdninger 

  
8 Skyldige feriepenge 19.187,5 19.799,5 

  FF5 Uforrentet konto 38.996,1 61.696,2   Reserveret bevilling 0,0 0,0 

  
FF7 Finansieringskonto 22.700,2 13.525,8 

  
Igangværende arbejder 
for fremmed regning 

11.469,6 10.200,8 

  
Andre likvider 

53,8 27,5   
Periodeafgrænsningspo-
ster 

0,0 0,0 

  
Likvide beholdninger i 
alt 61.750,1 75.249,5   

Kortfristet gæld i alt 51.046,3 47.501,8 

  
Omsætningsaktiver i 
alt 79.396,2 89.767,8   

Gæld i alt 63.517,6 60.615,6 

  Aktiver i alt 97.313,5 108.327,6   Passiver i alt 97.313,5 108.327,6 

 



 

 Side 30 

Bemærkninger til balancen 
 1: Vedlagt tabel 13 under afsnit 4 Bilag  
2: Vedlagt tabel 14 under afsnit 4 Bilag  
3: I tilgodehavender pr. 31/12 2016 indgår 3,7 mio. kr. til projekter med tilgodehavender.  
4: Ændringen i den likvide beholdning på FF5 kontoen på 22,7 mio. kr. skyldes primært ændrede 
regler for fordelingen af likviditeten mellem den forrentede konto FF7 og den uforrentede konto 
FF5. Hertil kommer den positive effekt fra årets resultat og øgede hensatte forpligtelser. 
5: Hensatte forpligtelser består af åremålsforpligtelser, retablering af lejemål samt fratrædelses-
ordninger. 
6: Den langfristede gæld udgjorde pr. 31/12 2016 13,1 mio. kr. svarende til værdien af aktiverne. 
7: Anden kortfristede gæld er periodiseret løn og skyldige lønomkostninger som fx ATP samt 
moms mv. 
8: Feriepengehensættelsen er øget med 0,6 mio. kr., hvilket hænger sammen med flere årsværk i 
2016 og den almindelige udvikling i lønnen. 
 
 
3.4 Egenkapitalforklaring 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring 

  1000 kr., løbende priser     
note: 2015 2016 
  Egenkapital primo R-året 6.284,6 19.074,7 
  Reguleret egenkapital primo 5.446,0 5.446,0 
  +Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 
  Reguleret egenkapital ultimo 5.446,0 5.446,0 
  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 838,6 13.628,7 
  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 
  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 
  +Overført fra årets resultat 12.790,2 5.882,0 
  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 
  - Udbytte til staten 0,0 0,0 
  Overført overskud ultimo 13.628,7 19.510,7 
  Egenkapital ultimo R-året 19.074,7 24.956,7 

 
 
KADK har en samlet egenkapital på 25,0 mio. kr. ved udgangen af 2016. Beløbet inkluderer en 
statsforskrivning (lån fra staten) på 5,4 mio. kr. Det er målet, at KADK har en egenkapital, der 
modsvarer usikkerhederne i budgettet. Med årets overskud vurderes egenkapitalen at have et ni-
veau, der dækker det nuværende behov.  
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3.5 Likviditet og låneramme 
 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 

 1000 kr., løbende priser 2016 
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 13.099,6 
Låneramme pr. 31. december 2016 33.400,0 
Udnyttelsesgrad i procent 39,2% 

 
Med en sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver på 13,1 mio. kr. har KADK en udnyttelse 
af lånerammen på ca. 39 pct.  
 
3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft*  
1000 kr., løbende priser 2016 
Lønsumsloft FL 162.400,0 
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 163.400,0 
Lønforbrug under lønsumsloft 164.115,0 
Difference -715,0 
Akkumuleret opsparing ultimo 2015 92.990,7 
Akkumuleret opsparing ultimo 2016 92.275,7 

* Akkumuleret opsparing af lønsum ultimo 2015 og 2016 afspejler KADK’s bogføring i Navision, der indebæ-
rer en difference til SKS på 0,7 mio. kr. KADK vil afklare differencen til SKS med Moderniseringsstyrelsen. 
 
KADK’s lønsumsforbrug i året overstiger lønsumsloftet med 0,7 mio. kr. Merforbruget reducerer 
den akkumulerede opsparing af lønsum til 92,3 mio. kr. ultimo 2016.  
 
 
 
3.7 Bevillingsregnskabet 

Tabel 12: Bevillingsregnskab     

Hoved-
konto Navn 

Bevil-
lings-
type 

1000 
kr. Bevilling 

Regn-
skab 

Afvi-
gelse 

Viderefø-
relse Ul-

timo 
§ 
19.28.08. 

Det Kgl. Dan-
ske Kunst-
akademis 
Skoler for Ar-
kitektur, De-
sign og Kon-
servering 

Drifts -
bevil-
ling 

Udgifter 303.200,0 303.536,6 336,6  19.510,7 

  
Indtæg-
ter -30.500,0 -36.718,6 -6.218,6 

  
 
Differencen på 5,9 mio. kr. (året resultat) er forklaret under afsnit 3.2. Resultatopgørelse mv. 
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4. Bilag til årsrapporten 
 
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
Tabel 13* 

   Note 1: Immaterielle anlægsakti-
ver 

   1000 kr. Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede konces-
sioner, patenter, li-

censer mv. 
I alt 

  
Kostpris 5.968,5 1.578,9 7.547,4 
Primokorrektioner og flytning ml. 
bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 
Tilgang 93,8 0,0 93,8 
Afgang 3.116,1 1.073,3 4.189,4 
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.) 2.946,2 505,6 3.451,8 
Akk. afskrivninger 1.753,3 505,6 2.258,9 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016 1.753,3 505,6 2.258,9 
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2016 1.192,9 0,0 1.192,9 
Årets afskrivninger 584,6 48,7 633,3 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 584,6 48,7 633,3 
Afskrivningsperiode/år 5-8 år 3 år   
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Tabel 14* 

      Note 2: Materielle anlægsaktiver 
      1000 kr. G

runde, arealer 
og bygninger 

Infrastruktur 

Produktionsan-
læ

g og m
askiner 

Transportm
ate-

riel 

Inventar og IT-
udstyr 

I alt 

Primobeholdning 28.415,2 0,0 20.309,3 946,0 22.681,9 72.352,4 
Primokorrektioner og flytning ml. 
bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tilgang 453,2 0,0 521,1 214,8 4.366,8 5.555,9 
Afgang -10.235,8 0,0 -2.167,3 0,0 -7.134,8 -19.537,9 
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.) 18.632,6 0,0 18.663,1 1.160,8 19.913,9 58.370,4 
Akk. afskrivninger 13.619,5 0,0 16.948,0 950,6 15.029,2 46.547,3 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016 13.619,5 0,0 16.948,0 950,6 15.029,2 46.547,3 
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2016 5.013,1 0,0 1.715,1 210,2 4.884,7 11.823,1 
Årets afskrivninger 1.402,3 0,0 554,6 121,5 2.004,4 4.082,8 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 1.402,3 0,0 554,6 121,5 2.004,4 4.082,8 
Afskrivningsperiode/år 10 år - 5 år 5 år 3 - 5 år   
  I gang-

værende ar-
bejder for 

egen regning 

     

  
     Primosaldo pr. 1.1. 2016 389,1 

     Tilgang 1.492,6 
     Nedskrivninger 0,0 
     Overført til færdige materielle anlægs-

aktiver 1.783,9 
     Kostpris pr. 31.12.2016 97,8 
     * KADK har i 2016 foretaget oprydning i anlægsbeholdningen i regnskabet. Her er fuldt afskrevne anlæg, 

som ikke findes mere, søgt nedskrevet i primobeholdning og akkumulerede afskrivninger. Bogføringen heraf 
har medført afskrivninger på balancen, som ikke afspejles i driften. Årets samlede afskrivninger for immate-
rielle og materielle aktiver udgør 4,7 mio. kr. jf. tabel 6. Tabel 13 og 14 viser de faktiske afskrivninger, som 
afviger fra SKS. I afskrivningerne i tabel 13 og 14 indgår donationsaktiver på 32 t.kr. KADK vil følge op på 
den regnskabsmæssige registrering af afgangen.  
 
Tabel 15 

  Note 3: Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling  

1000 Kr.  
Reserveret 
bevilling 

Overført 
overskud 

Beholdning primo 2016 0,0 -13.628,7 
Overførelse af reserveret bevilling 0,0 0,0 
Årets øvrige bevægelser 0,0 -5.882,0 
Kostpris pr. 31.12.2016 0,0 -19.510,7 
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
 
 
Tabel 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

   Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 
Løbende priser, 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 
Efteruddannelse  0,0 0,0 0,0 6,2 
 
 
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 19a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)       

Løbende priser, 1000 kr. 

Overført over-
skud fra tidligere 

år 
Årets til-

skud 
Årets 

udgifter 
Årets 

resultat 
Overskud til 
videreførelse 

Institut for Bygningskunst og Design (IBD) 0,0 355,7 355,7 0,0 0,0 
Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) 0,0 2.173,6 2.173,6 0,0 0,0 
Institut for Produktdesign (IPD) 0,0 2.194,2 2.194,2 0,0 0,0 
Institut for Bygningskunst, By & Landskab (IBBL) 0,0 1.251,3 1.251,3 0,0 0,0 
Institut for Bygningskunst og Teknologi (IBT) 0,0 9.365,1 9.365,1 0,0 0,0 
Institut for Visuelt Design (IVD) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Institut for Konservering 0,0 397,1 397,1 0,0 0,0 
I alt 0,0 15.737,0 15.737,0 0,0 0,0 

 
Tabel 19b: Tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) 

 
        

Løbende priser, 1000 kr. 

Overført 
overskud 
fra tidli-
gere år 

 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat 

Overskud til 
videreførelse 

Institut for Bygningskunst og Design (IBD) 0,0  1.725,7 1.725,7 0,0 0,0 
Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) 0,0  -31,7 -31,7 0,0 0,0 
Institut for Produktdesign (IPD) 0,0  1.972,2 1.972,2 0,0 0,0 
Institut for Bygningskunst, By & Landskab (IBBL) 0,0  445,1 445,1 0,0 0,0 
Institut for Bygningskunst og Teknologi (IBT) 0,0  194,5 194,5 0,0 0,0 
Institut for Visuelt Design (IVD) 0,0  574,7 574,7 0,0 0,0 
Institut for Konservering 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
I alt 0,0  4.880,5 4.880,5 0,0 0,0 
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4.6 Bilag: Afrapportering fra KADK’s aftagerpaneler  
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Afrapportering  

Kunstakademiets Arkitektskoles aftagerpanel 2016 

Følgende er medlem af Kunstakademiets Arkitektskoles (KA) aftagerpanel pr. 1.12.16: 

 Tina Saaby (formand), arkitekt, stadsarkitekt i København og gæsteprofessor på Sheffield

University. Repræsenterer bl.a. planlægning på byplan- og landskabsniveau.

 Lone Feifer, arkitekt og programdirektør i for bæredygtigt byggeri i VELUX gruppen.

Repræsenterer arkitekter i det utraditionelle arkitektarbejdsmarked, ledelse, bæredygtighed

samt producentniveau.

 Kasper Guldager Jensen, arkitekt, partner i 3XN, direktør i GXN (forskningsdelen af 3XN)

med fokus på bæredygtighed. Repræsenterer en ny type tegnestuepraksis, hvor forskning og

udvikling er integreret i tegnestuens arbejde.

 Signe Cold, arkitekt og medstifter af tegnestuen entasis. Repræsenterer en ”traditionel”

tegnestue med en varieret projektportefølje.

 Martin Manthorpe, civilingeniør og direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.

Repræsenterer en anden type relevant rådgivningsvirksomhed end den traditionelle

arkitekttegnestue.

Der har været afholdt 5 møder i KA’s aftagerpanel – den 11/2, 27/4, 8/6, 31/8 og 13/12. Herudover blev 

aftagerpanelet præsenteret for skolens afgangsudstilling den 9/8.  

I afrapporteringen for 2015 anbefalede aftagerpanelet følgende mål for 2016: 

a) Fokus på institutter, deres orientering til hvilken del af erhvervslivet de retter sig

imod. Målet er, at aftagerpanelet kommer med et samlet blik på bredden i uddannelsen og

programmernes relevans i forhold til arbejdsmarkedet ved årets slutning. Der er planlagt et

møde med hver af de fire institutter hen over 2016. Hvert møde ender op i en række

anbefalinger til det enkelte institut med fokus på, hvordan kandidaterne kan målrettes det

potentielle arbejdsmarked. Konkrete praktiktiltag fastholdes på institutniveau pr. møde.

b) Fokus på afgangsudstillingerne. Der er planlagt gennemgang af de to afgangsudstillinger

med henblik på en dialog omkring relevans, bredde, kunstnerisk kvalitet og formidling af

skolens produkter.

c) Praktikordning. For få kommer i praktik, det burde være alle eller tæt på. Paletten af

praktiksteder skal være langt bredere end nu, så den afspejler arbejdsmarkedet. Prioritering af

at opsøge, informere og afdække praktikpladser, der afspejler bredden i arbejdsmarkedet.
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Konkrete tiltag fastholdes på institutniveau pr. møde. Formål er at introducere de studerende 

til et bredere arbejdsmarked og derigennem styrke kandidaternes muligheder for beskæftigelse 

efter endt uddannelse. Der vil altså forsat være rettet fokus på at alle studerende kommer i 

praktik og at rådgive om en større bredde i praktiksteder, så praktikordningen også afspejler 

det reelle arbejdsmarked. 

d) Dimensionering. Fokus vil være rettet på, at en dimensionering af skolen ikke betyder et 

tilbageskridt i bredden, men en præcisering af behov og en indsats på at rådgive ministerier 

om, at de beskrevne vækstmuligheder staten har sat mål for, som kræver, at der er mennesker 

og viden at sælge. 

e) Rollemodeller. Fokus vil være rettet på at rådgive ministeriet, skolen og omverdenen på en 

forståelse af bredden i arbejdsmarkedet for arkitekter.  

f) Erhvervssamarbejder. Målet er at øge samarbejdet med erhvervslivet. Dette gælder også 

skolens forskningsinitiativer. Aftagerpanelet vil rådgive omkring emnet erhvervssamarbejder. 

Hvilke muligheder er der? Hvilke udenlandske erfaringer kan vi trække på? 

g) Arbejdsmarkedets bredde. Aftagerpanelet vil rådgive om behovet for det brede spænd 

med fokus på at sikre kandidater til de klassiske discipliner, til det nye potentielle 

arbejdsmarked med øget fokus på programmering, projektledelse etc. og at sikre styrkelse af 

de tektoniske kompetencer; historisk betragtet et område med solide og stærke kompetencer 

på Arkitektskolen, men med de senere års tilpasninger er området sat under pres. Bæredygtigt 

byggeri, cirkulær økonomi og samfundsøkonomisk forståelse som essentielle dimensioner for, 

at kandidater kan spille en proaktiv rolle inden for byudvikling og vellykket arkitektonisk 

integration.  

h) Fokus på KA´s tilbud om efter- og videreuddannelse, herunder +2. Fokus vil være 

rettet på at få indblik i omfanget af efteruddannelse og sammenhængen med de øvrigt tilbud. 

 

Ad. a): Fokus på institutter, deres orientering til hvilken del af erhvervslivet de retter sig 

imod. 

Følgende institutter og programmer er blevet præsenteret for aftagerpanelet i 2016:  

Den 11. februar præsenterede Kjeld Vindum og Mette Jerl den tværgående undervisning på 

bachelordelen. Undervisningen, der finder sted i begyndelsen af hvert semester og varer 5-6 uger, har til 

formål at binde institutterne sammen og give de studerende en fælles referenceramme. Der undervises i 

forskellige tematikker som bl.a. bosætning, organisation, materialer, æstetik og praksisformer. 

Kurserne består bl.a. af studiegruppearbejde, ekskursioner, forelæsninger og seminarer.  

 Aftagerpanelet anbefaler, at man inspirerer og opfordrer de studerende til at fokusere på andre 

roller inden for arkitektfaget end rent tegnestuearbejde, eks. bygherrerådgivning, ansættelse i 

kommuner m.m. – dette skal ligeledes kunne afspejles i praktikstederne. Derudover blev det 

foreslået at flytte materialekurserne ud til leverandørerne for på den måde at skabe 

samarbejde mellem skolen og virksomhederne. Det blev også anbefalet at holde udstillinger 

uden for skolen. 

Den 8. juni præsenterede institutleder David Garcia Institut for Bygningskunst og Teknologi. 

Instituttet uddanner kandidater, der har en bred viden om teknologiens muligheder og begrænsninger, 
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kan anvende digitale værktøjer og udvikle bæredygtige løsninger samt bidrage positivt til nutidens og 

fremtidens udfordringer på globalt og lokalt plan. For at knytte dimittenderne til skolen inviterer 

instituttet årligt til dialogmøde. Fra det kommende år påtænker man ligeledes at invitere dimittender 

på programniveau til eks. forelæsninger eller virksomhedsmøder.  

 Aftagerpanelet anbefaler, at man indgår i flere samarbejder med erhvervslivet for på den måde 

at knytte erhverv og undervisning tættere sammen i undervisningsforløbene. Derudover bad 

man om, at der bliver udarbejdet oversigter over praktikforløbene på institutniveau. 

Aftagerpanelet opfordrede endvidere til, at dialogen med dimittenderne tages videre til de 

andre institutter også. 

Den 31. august præsenterede institutleder Katrine Lotz Institut for Bygningskunst, By og Landskab. 

Instituttet uddanner studerende, der ”evner at tilvejebringe muligheder gennem rumlig planlægning og 

forbruge disse muligheder gennem arkitektur”. 

 Aftagerpanelet anbefaler at udbygge praktiksamarbejder, så de bliver langsigtede og mere 

strategiske. Derudover fandt man, at der ligger et stort profileringspotentiale i 

masteruddannelserne og opfordrede KA til at hæve niveauet og profilere sig på dem. 

Aftagerpanelet opfordrede ligeledes til at styrke samarbejdet mellem undervisning og 

erhvervsliv og have fokus på, hvordan forskningsprojekter spiller ind i undervisningen.  

Præsentationerne af Institut for Bygningskunst og Design samt Institut for Bygningskunst og Kultur 

er grundet det store arbejde med dimensioneringen ikke nået i indeværende år.  

Ad. b): Fokus på afgangsudstillingerne 

Aftagerpanelet besøgte afgangsudstillingerne den 7. august og blev vist rundt af fagleder Peter Thule 

Kristensen. Aftagerpanelet var positive i forhold til dimittendernes høje faglige niveau. Flere af 

dimittenderne har arbejdet sammen to og to, hvilket panelet fandt yderst relevant, da det både åbner op 

for øget fagligt udbytte og afspejler det reelle samarbejde i en virksomhed. Aftagerpanelet fandt, at 

projekterne har stor fokus på samfundsrelevans, og at formidlingen af projekterne er blevet markant 

bedre i forhold til tidligere år.  

 Aftagerpanelet anbefaler, at dimittenderne skal have fokus på den analytiske del. De skal 

undgå, at projekterne bliver for elitære og lukker sig om sig selv, men have fokus på at lukke 

virkeligheden ind. 

Det var ikke muligt at samle aftagerpanelet til gennemgang af vinterafgangen, men det er planen i 2017 

at gennemgå både sommer- og vinterafgang. 

Ad. c): Praktikordning 

Praktik har været drøftet som selvstændige punkter på møder den 11/2, 8/6 og 13/12. Reglerne i dag 

betyder, at de studerende kan tage praktik på 5., 6., 7. eller 8. semester. Ønsket på KA er at gøre 

praktikperioden undervisningsrettet og få flere studerende i praktik. Programmerne skal forpligte sig på 

at opdyrke relationer, ikke kun med tegnestuer, men også med eks. kommuner, ingeniørvirksomheder 

og produktionsvirksomheder. KA arbejder derfor på at lægge et obligatorisk praktik- eller praksisforløb 

på 6. semester. Muligheden for at etablere et ”digitalt foderbræt” (hvor virksomhederne kan lægges 

”bidder” ud i form af opgaveforslag, som de studerende skal løse på KA’s præmisser) blev præsenteret 

og drøftet.  
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 Aftagerpanelet anbefaler at opdyrke felter som virksomhederne selv har gavn af for på den 

måde at knytte de studerende tættere til erhvervet. Panelet anbefaler endvidere at sætte mål 

for de studerendes praktik og anbefalede ”rene” praktikaftaler mellem KA og praktikstederne 

frem for samtaler/møder med skolen om bl.a. læringsmål. Panelet anbefaler at følge op på 

ideen med digitalt foderbræt for at skabe mere samarbejde med erhvervet. Panelet anbefaler 

ligeledes, at konkrete praktiktiltag fastholdes på institutniveau pr. møde 

Ad. d): Dimensionering 

Dimensioneringen af Arkitekt- og Designskolen har været drøftet på mange af årets møder – 11/2, 8/6, 

31/8 og 13/12. Hver af de to skoler skal dimensioneres med 30 % frem mod 2023, mens det samlede 

KADK (Arkitekt-, Design- og Konservatorskolen) tillige skal spare 2 % årligt (omprioriteringsbidraget) 

de kommende fire år. Der har været igangsat en række initiativer, der har haft til hensigt af afdække 

besparelser på bygningsmassen, effektiviseringer i administrationen samt justering af uddannelserne. 

KADK’s overordnede mål er at styrke uddannelserne og få flere dimittender i arbejde. Initiativerne har 

til formål at knække dimittendledigheden, bl.a. med fokus på karriereplaner og port folio, styrkelse af 

relationer til erhvervslivet, strategiske samarbejder med CBS, ITU og DTU, mulighed for tværfagligt 

samarbejde samt at understøtte de studerende, der gerne vil starte egen virksomhed. Derudover vil man 

øge fokus på erhvervsrettede kompetencer og tilbyde undervisning i fagene økonomi, teknologi, jura og 

projektledelse. Grundet den kommende omorganisering af KA er det vigtigt, at institutter og 

programmer fremover tydeligt adresserer forskellige dele af arbejdsmarkedet, ligesom de studerende 

skal have en bred kontakt til praksis allerede fra dag ét. 

 Aftagerpanelet anbefaler at skabe mere interaktion med aftagerne. Aftagerpanelet opfordrer 

endvidere til at have fokus på domænetab, bl.a. til ingeniørerne. Herudover opfordrer man til 

udvikling af master-programmerne for at tiltrække udenlandske studerende og 

betalingsstuderende samt at rette fokus på områder, der markerer sig internationalt. 

Ad. e): Rollemodeller 

KADK vil styrke arkitektuddannelsen, så dimittenderne rustes til fremtidens udfordringer og kommer 

tættere på erhverv og praksis og dermed kommer hurtigere i beskæftigelse. Målet er at etablere 

indsatser inden for tre hovedområder: 1) at styrke de studerendes netværk bredere i brancherne, fordi 

det ofte er gennem netværk dimittenderne får beskæftigelse. Det sker f.eks. gennem obligatorisk 

praktik/praksis og flere erhvervssamarbejder. 2) at styrke de teknologiske og erhvervsrettede 

kompetencer, så dimittenderne hurtigere kan indgå på arbejdsmarkedet og evt. starte egen virksomhed. 

Det gøres f.eks. ved etablering af højteknologiske værksteder/laboratorier og udvikling af en 

kandidatuddannelse med CBS. 3) at styrke KADK’s synlighed i samfund og erhverv, så man her oplever 

uddannelsen som meget relevant. Det understøttes f.eks. af, at KADK styrker den eksterne 

kommunikation og etablerer flere eksterne udstillinger. 

 Aftagerpanelet anbefaler, at rollemodellerne skal hæftes op på FN’s 17 verdensmål, så der 

findes en rollemodel for hvert mål. Aftagerpanelet ønsker at møde arbejdsgruppen for FN’s 

verdensmål det kommende år. Aftagerpanelet kigger selv på målene og kommer med input til 

navne forud for mødet. 

Ad. f): Erhvervssamarbejder 

På flere af årets møder har samarbejder med erhvervslivet været drøftet. Det er dels sket i forbindelse 

med fokus på praktik og praksissemester, men også i forbindelse med samarbejder med erhvervslivet i 

undervisningsregi. På baggrund af ændringerne i samfundet og på arbejdsmarkedet har KADK 

identificeret tre megatrends, som ligger til grund for at få dimittenderne hurtigere i arbejde – disse er 
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hhv. domænetab, teknologisk udvikling og globale udfordringer. KADK’s kandidater skal fremadrettet 

være bedre rustet til at imødekomme de behov, som disse megatrends medfører. De skal ud i hver 

kommune og virksomhed samt i den internationale branche med budskabet om, at arkitekter gennem 

deres formgivningskompetencer forløser potentialet i komplekse problemstillinger og er med-skabere af 

effektive løsninger til erhvervs- og samfundsbehov. 

 Aftagerpanelet anbefaler at gå videre med advisory boards på institutterne og at indgå 

forpligtende samarbejdsrelationer på institutterne, gerne 8-12, eller at disse relationer indgår i 

undervisningen i løbet af årene.  

Ad. g): Arbejdsmarkedets bredde 

Beskæftigelsessituationen har været drøftet på flere af årets møder. På mødet den 11/2 blev RKU’s 

beskæftigelsesoversigt for 2015 drøftet.  

I forhold til tidligere skal KADK’s dimittender orientere sig mod et bredere arbejdsmarked. De 

kunstneriske uddannelser er i dag højdespringere, når det handler om at uddanne til det private 

erhvervsliv, og 81 % af arkitekterne finder deres karrierevej her. Dog er der stadig uudnyttede 

jobmuligheder i nye sektorer af samfundet, f. eks. sundhedsvæsen, produktion m.m. Aftageranalyser 

viser endvidere, at dimittenderne har en for snæver forståelse af, hvilke jobs der er attraktive at 

bestride. Der er derfor brug for en udvikling af uddannelsen, så man styrker de studerendes evne til at 

indgå i tværfaglige samarbejder.  

I dag betragtes det at have et netværk som en kompetence i sig selv. Det handler derfor om hurtigst 

muligt at etablere nogle strukturer og rammer, der stimulerer de studerendes mulighed for at skabe sig 

et stærkt netværk uden for KADK. Følgende tiltag implementeres: 1) obligatorisk praktik eller 

praktiklignende forløb på 6. semester. 2) erhvervssamarbejder i flere studieopgaver. 3) dialogplatform 

med systematisk eksponering af studerendes port folioer og match making.  

 Aftagerpanelet anbefaler at fokusere på rådgivning om forandringsprocesser og på udvikling 

efter handlingsplanen. Panelet ønsker i 2017 større fokus på de nedsatte arbejdsgrupper frem 

for institutterne.  

Ad. H): Fokus på KA’s efter- og videreuddannelse, herunder +2 

I samarbejde med CBS udbydes der et nyt kandidatprogram, ligesom der arbejdes på strategiske 

samarbejder med både CBS, DTU og ITU. Der arbejdes her målrettet på at synliggøre kompetencer og 

metoder i forhold til arbejdsmarkedet, særligt inden for bl.a. de digitale teknologier.  

 Aftagerpanelet anbefaler, at masterprogrammer kun løber over en 3-årig periode, da man har 

gode erfaringer med dette på andre uddannelsesinstitutioner. Der bør kigges på, at ændre 

nogle til at blive internationale betalingsprogrammerne for at tiltrække udenlandske 

studerende.  
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Aftagerpanelets anbefalede fokusområder for 2017: 

a) Fokus på udvikling af kandidatprogrammer i samarbejde med institutterne. 

b) Møder og sparring med de arbejdsgrupper, der er nedsat i forbindelse med handlingsplanen, særligt 

KADK:LAB, praktik og fælles fag. Herunder drøftelser af fremtidens arbejdsmarked. 

c) Efteruddannelse – aftagerpanelet foreslår udvikling af et masterprogram på hvert institut. 

d) Arbejdet om FN’s verdensmål 

e) Afgangsudstillinger 

 

Tina Saaby 

Formand for Arkitektskolens aftagerpanel 
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Arkitektskolens Aftagerpanel 2016 
Afrapportering  

  

 

Fagleders redegørelse for hvorledes KADK har fulgt op på aftagerpanelets anbefalinger i 
forhold til 2016. 
 
Målene for Arkitektskolens aftagerpanel har været følgende i 2016: 
 

a) Fokus på institutter, deres orientering til hvilken del af erhvervslivet de 
retter sig imod. Målet er at aftagerpanelet kommer med et samlet blik på bredden i 
uddannelsen og programmernes relevans i forhold til arbejdsmarkedet ved årets 
slutning. Der er planlagt et møde med hver af de fire institutter hen over 2016. Hvert 
møde ender op i en række anbefalinger til det enkelte institut med fokus på, hvordan 
kandidaterne kan målrettes det potentielle arbejdsmarked. Konkrete praktiktiltag 
fastholdes på institutniveau pr. møde. 

b) Fokus på afgangsudstillingerne. Der er planlagt gennemgang af de to 
afgangsudstillinger med henblik på en dialog omkring relevans, bredde, kunstnerisk 
kvalitet og formidling af skolens produkter.  

c) Praktikordning. For få kommer i praktik, det burde være alle eller tæt på. Paletten 
af praktiksteder skal være langt bredere end nu, så den afspejler arbejdsmarkedet. 
Prioritering af at opsøge, informere og afdække praktikpladser, der afspejler bredden 
i arbejdsmarkedet. Konkrete tiltag fastholdes på institutniveau pr. møde. Formål er 
at introducere de studerende til et bredere arbejdsmarked og derigennem styrke 
kandidaternes muligheder for beskæftigelse efter endt uddannelse. Der vil altså 
forsat være rettet fokus på at alle studerende kommer i praktik og at rådgive om en 
større bredde i praktiksteder, så praktikordningen også afspejler det reelle 
arbejdsmarked. 

d) Dimensionering. Fokus vil være rettet på, at en dimensionering af skolen ikke 
betyder et tilbageskridt i bredden, men en præcisering af behov og en indsats på at 
rådgive ministerier om, at de beskrevne vækstmuligheder staten har sat mål for, som 
kræver, at der er mennesker og viden at sælge. 

e) Rollemodeller. Fokus vil være rettet på at rådgive ministeriet, skolen og 
omverdenen på en forståelse af bredden i arbejdsmarkedet for arkitekter.  
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f) Erhvervssamarbejder. Målet er at øge samarbejdet med erhvervslivet. Dette 
gælder også skolens forskningsinitiativer. Aftagerpanelet vil rådgive omkring emnet 
erhvervssamarbejder. Hvilke muligheder er der? Hvilke udenlandske erfaringer kan 
vi trække på? 

g) Arbejdsmarkedets bredde. Aftagerpanelet vil rådgive om behovet for det brede 
spænd med fokus på at sikre kandidater til de klassiske discipliner, til det nye 
potentielle arbejdsmarked med øget fokus på programmering, projektledelse etc. og 
at sikre styrkelse af de tektoniske kompetencer; historisk betragtet et område med 
solide og stærke kompetencer på Arkitektskolen, men med de senere års tilpasninger 
er området sat under pres. Bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi og 
samfundsøkonomisk forståelse som essentielle dimensioner for, at kandidater kan 
spille en proaktiv rolle inden for byudvikling og vellykket arkitektonisk integration.  

h) Fokus på KA´s tilbud om efter- og videreuddannelse, herunder +2. Fokus 
vil være rettet på at få indblik i omfanget af efteruddannelse og sammenhængen med 
de øvrigt tilbud. 

 
På aftagerpanelets møder i 2016 har dimittendarbejdsløsheden stået højt på dagsordenen. 
Med udmeldingen om 30% dimensionering af arkitektuddannelsen ultimo 2015, med 
begrundelse i for stor arbejdsløshed blandt nyuddannede arkitekter, blev problematikken 
endnu mere aktuel.   
Med krav om 30% dimensioneringen og med tilsvarende faldende bevillinger udarbejdede 
KADK i løbet af foråret en handlingsplan for et ’Nyt Fokuseret KADK’, der skal sikre 
dimittender hurtigere i arbejde. Handlingsplanen blev godkendt af bestyrelsen i oktober 
2016.  
Handlingsplanens indhold er i høj grad inspireret af møderne med aftagerpanelet, ligesom 
panelet er blevet brugt undervejs som sparringspartnere. Dele af handlingsplanen er blevet 
afprøvet på panelet, fx den nye uddannelsesstruktur og indførelse af obligatorisk praktik eller 
praksislignende semester på BA 6 semester.   
 
 
Handlingsplanen består konkret af følgende tre hovedelementer: 
 

1. Vi styrker de studerendes netværk bredere i brancherne fordi det ofte er gennem 
netværk dimittenderne får beskæftigelse. Det sker fx gennem obligatorisk 
praktiktik/praksissemester og flere målrettede erhvervssamarbejder i uddannelsen.  
 

2. Vi styrker de teknologiske og erhvervsrettede kompetencer, så dimittenderne 
hurtigere kan indgå i arbejdsmarkedet og evt. starte virksomheder. Det gøres fx ved 
etablering af højteknologiske værksteder/laboratorier og udvikling af den 
tværgående undervisning med henblik på at fremme de studerendes 
metodebevidsthed.  
 

3. Vi styrker KADK’s synlighed i samfund og erhverv så de oplever uddannelserne som 
meget relevante. Det understøttes fx af, at KADK styrker den eksterne 
kommunikation og etablerer flere eksterne udstillinger. 

 



 

3/4 

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

De tre indsatser skal bidrage til at styrke arkitektuddannelsen, så dimittenderne rustes til 
fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet, og sikre at de kommer tætter på erhverv og 
praksis undervejs i deres uddannelse.  
 
Mere konkret har vi på Arkitektskolen arbejdet med Aftagerpanelets anbefalinger på følgende 
måde, hvilket også afspejles i handlingsplanen:  
 
ad a) Fokus på institutter, deres orientering til hvilken del af erhvervslivet de 
retter sig imod: Institutterne skal ifølge handlingsplanens kommissorium for program og 
institutudvikling oprette et dialogpanel med relevante aftagere samt ifølge kommissorium for 
praktik og praktiklignende semester oprette samarbejder med udvalgte aftagere, der 
repræsenterer et bredt arbejdsmarked. Udviklingen af dette pågår i forårssemestret 2017. 
Derudover har Aftagerpanelet konkret haft møder med de enkelte institutter i 2016 for at 
drøfte institutternes og programmernes prodiler samt møde med udvalg omkring praktik.  
 
ad b) Fokus på afgangsudstillingerne: De to årlige afgangsudstillinger er gennemgået af 
aftagerpanelet, der i den forbindelse har drøftet den faglige palet.  

ad c) Praktikordning: Ifølge handlingsplanens kommissorium for praktik og 
praktiklignende semester skal mindst 80 % af en årgang i praktik på 6. semester, mens 20 % 
skal i et praktiklignende undervisningsforløb, der involverer samarbejde uden for skolen. 
Udviklingen af dette foregår i forårssemestret 2017.  

ad d) Dimensionering: Arkitektskolen har i handlingsplanen valgt en gradvis 
dimensionering af programmer, således at de nuværende fire bachelorprogrammer 
bibeholdes, mens vi inden 2023 reducerer antallet af kandidatprogrammer fra 12 til 9. Dette 
går selvfølgelig ud over bredden, men til gengæld udvikles også programmer som f.eks. et 
program inden for arkitektur, design og entreprenørskab og øget fokus på komponentdesign 
inden for det byggede miljø, hvilket gerne skulle åbne nye døre arbejdsmarkedet. De 
tilbageværende programmers profil skærpes i tråd med en tilsvarende skærpelse af 
institutprofilerne, der skal tydeliggøre kontakten til et bredt arbejdsmarked.  

ad e) Rollemodeller: Dette arbejde har ikke været systematisk gennemført på skoleniveau, 
men i praktik - match making arrangementer på IBD og IBBL har vi bevidst valgt forskellige 
typer aftagere, der også kan betragtes som en slags rollemodeller.  

ad f) Erhvervssamarbejder: Dette sker ifølge handlingsplanen på flere niveauer: Gennem 
systematisk udvikling af institutspecifikke praktikaftaler, gennem oprettelse af dialogpaneler 
på institutter, gennem udvikling af et praktiklignende forløb på 6. semester, gennem match 
making arrangementer mv.  

ad g) Arbejdsmarkedets bredde: Vi har med aftagerpanelet i 2016 drøftet konkrete 
undervisningsformater, blandt andet i den tværgående undervisning og på programniveau. 
Den tværgående undervisning skal samlet revideres i studieåret 2018/19. Se også de 
foregående punkter.   

ad h) Fokus på KAs tilbud om efter- og videreuddannelse, herunder +2: På grund 
af dimensionering og udviklin’g af handlingsplan har vi i 2016 haft begrænset fokus på 
efteruddannelse. Det er dog ifølge handlingsplanen en ambition at udvikle flere 
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internationale post graduate masterprogrammer, f.eks. som afløser for kandidatprogrammet 
CITA-studio.  

 
11.01.2017 
Peter Thule Kristensen 



Afrapportering for Aftagerpanelet ved Kunstakademiets 
Designskole for 2016 
 
 
Medlemmerne af Kunstakademiets Designskoles Aftagerpanel (KDA) er: 
 
• Malene Sihm Vejlsgaard (formand), cand.merc., international brand konsulent. Repræsenterer 

kreativitetens forretningsmæssige betydning for udvikling af virksomheder og produkter. 
• Vinay Venkatraman, CEO og stifter af Leapcraft (Big data driven innovation consultancy) og co-founder 

af CIID Copenhagen Institute of Interaction Design. Repræsenterer design, innovation, interaktion og 
digitalisering  

• Kigge Hvid, grundlægger af og direktør for INDEX:Design to Improve Life. Repræsenterer det moderne 
designbegreb, socialt design og det internationale perspektiv (tiltrådt primo 2016) 

• Niels Bastrup,  Creative Director for Royal Copenhagen. Repræsenterer design, ledelse og 
producentniveauet samt luxury og fashion industrien (tiltrådt medio 2016) 

• Rasmus Drucker Ibfelt, Co-founder, Creative Director, Partner e-Types og Playtype. Repræsenterer 
markedet indenfor designrådgivning, identitetsudvikling og digitalt design (tiltrådt medio 2016) 

• Niels Eskildsen, CEO for Designers Remix. (udtrådt medio 2016) 
• Line Rix, Managing Partner af 1508 (udtrådt primo 2016) 
 
 
I 2016 har der været afholdt 3 møder i KDA: 24. maj, 29. juni og 5. December, samt 2 møder hhv. den 8. 
marts den 29. september, hvor kun formanden deltog.  
 
Medio maj overtog Mathilde Aggebo fra Tine Kjølsen stillingen som faglig leder af Kunstakademiets 
Designskole og dermed også ansvaret for Aftagerpanelet. Overgangen er forløbet glidendende, konstruktivt 
og effektivt. 
 
I afrapporteringen for 2015 var der følgende mål og fokusområder: 
 
1 Dimmitendledighed. Fokus vil være rettet mod at få analyseret og fortolket de tal og den viden, der 

ligger på området, inklusiv skolens egne tal og vurderinger af den reelle ledighed. 
 
2 Øget kommercialisering blandt studerende. Fokus vil være rettet på, at de studerende forstår 

vigtigheden af at tage mere ansvar for egen udvikling og fremtid, herunder en kommerciel holdning, 
en ’sense of urgency’, samt et realistisk syn på lønforventninger og muligheder for at blive 
selvstændig som nyudklækket kandidat. 

 
3 Sikring af høj kvalitet. Fokus vil være rettet mod at tænke anderledes og nyt, således at besparelser 

mindst muligt får konsekvenser for kvaliteten. Samt på at fastholde og tiltrække de bedste lærere og 
gæstelærere. 

 
4 Støtte til ambitioner. Fokus vil være at tænke i fremtiden – med de krav og ønsker, der stilles, og 

inddrage og arbejde endnu tættere med erhvervslivet, det offentlige samt ikke mindst startup miljøet 
i Danmark. 

 
5 Fra idéer til handling. Fokus vil være rettet mod aktivt at deltage på skolen, med de studerende og i 

omverdenen og formidle det uudnyttede potentiale hos de studerende og kandidaterne for ansættelse 
i Danmark og internationalt. 

 
6 Præsentation af flere faglige miljøer. 
 



Ad. 1)  
Aftagerpanelets primære fokus er dimittendledigheden, og på alle møder har beskæftigelse været et vigtigt 
tema, i særdelshed af de nyuddannede. Analyser og data er blevet evalueret og metodiske udfordringer 
diskuteret for forståelse af den reelle arbejdsløshed. 
 
Løbende har Aftagerpanelet været orienteret om strategier og planer i forhold til dimensioneringen, de 
følgende finansielle nedskæringer og down-sizing, og skolen har aktivt efterspurgt rådgivning og idéer til 
implementeringen. I ’Handlingsplan for et nyt fokuseret KADK’, som blev vedtaget i oktober måned, ser 
Aftagerpanelet med tilfredshed mange af de anbefalinger afspejlet, som Aftagerpanelet har givet KADK. 
 
Ad. 2) 
Forståelse for vigtigheden af kommercialisering synes at være en vigtig nøgle til at ledighedstallene falder, 
men kræver kulturforandring og kalder på indsigt, accept og udlevelse i hele organisationen – og således 
strukturforandringer. Forslag til både kortsigtede og langsigtede greb har været diskuteret herunder skærpede 
krav til optagelse (f.eks. IT kundskaber), generel disciplinering, krav om at de studerende selv tager større 
ansvar og initiativ til at gøre sig attraktive på arbejdsmarkedet også under studiet, samt muligheder for 
eksterne mentorer og eventuel sponsorer, gerne under hele studiet men som minimum på master niveau. 
 
Ad. 3)  og 4) 
Som følge af dimensioneringen har forskellige løsningsmodeller for nedskæringer været diskuteret. Fokus 
har netop været på at udnytte forandringerne positivt og se muligheder. Herunder at satse med større 
ambitioner på et paradigmeskifte og en rebranding af et fokuseret KADK, som ikke kan være alt for alle, 
men prioriterer professionelle, stærke og visionære designere, sikrer stærke rødder samtidigt med at nye 
kompetencer tilføres i form af teknologi og forretningsmæssige forståelse allerhelst i tæt dialog med 
erhvervslivet. Det omtalte ønske om kulturforandring med kommercialisering og professionalisering for øje 
vil kun støtte ambitioner og fokus på høj kvalitet. 
 
Ad. 5) 
Konkrete idéer har været diskuteret i forhold til at støtte skolen og udnytte eksisterende netværk til 
virksomheder og organisationer med behov for design og designtænkning mere effektivt. Herunder også 
justeret praktikordninger, samt støtte til skolens initiativ om at udvide de studerendes deltagelse i netværk og 
på portfolio platforme, samt samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner. 
 
Ad. 6) 
Aftagerpanelet er blevet inviteret til aktiv deltagelse i forskellige events herunder en VIP-præsentation af 
afgangsudstillingen. De enkeltstående præsentationer af faglige miljøer har været nedprioriteret til fordel for 
diskussioner og rådgivning om dimensionering og down-sizing.  
 
Mål for 2017: 
 
1) Dimittendledighed. Fokus vil være rettet på at støtte skolen i at identificere både kortsigtede og 
langsigtede tiltag for at få de studerende i arbejde tidligere. 
2) Praktikordning og erhvervsforankring. Fokus vil være rettet mod en tættere relation til erhverv og praksis. 
Herunder drøftelse af mulighed for obligatorisk praktik. 
3) De studerendes teknologikompetencer. Fokus vil være rettet på uddannelsens relevans generelt for 
arbejdsmarkedet og specifikt i forhold til deres teknologiske forståelse. 
4) Et rebranded KADK med styrket synlighed. Fokus på at give omverdenen en forståelse af skolens kvalitet 
og identitet, samt bredden i det reelle arbejdsmarkedet for designere. 
5) Netværk. Fokus på at skabe og bruge netværk offline og online til offentlige og private interessenter, 
andre uddannelsesinstitutioner, nationalt og internationalt mv. 
6) Præsentation af institutter. 
 
Malene Sihm Vejlsgaard | Formand for Kunstakademiets Designskoles Aftagerpanel 



 
 

 1/3 

 

 
 
 

 
 
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 
 

   06/1 2017 

 Journalnr.: Enhed: Initialer: magg 

 

  
Designskolens Aftagerpanel 2016 
Afrapportering  

  

 

Fagleders redegørelse for hvorledes KADK har fulgt op på aftagerpanelets anbefalinger i 
2016. 
 
Målene for designskolens aftagerpanel har været følgende i 2016: 
 

1. Dimmitendledighed. Fokus vil være rettet mod at få analyseret og fortolket de tal og 
den viden, der ligger på området, inklusiv skolens egne tal og vurderinger af den 
reelle ledighed. 

2. Øget kommercialisering blandt studerende. Fokus vil være rettet på, at de studerende 
forstår vigtigheden af at tage mere ansvar for egen udvikling og fremtid, herunder en 
kommerciel holdning, en ’sense of urgency’, samt et realistisk syn på 
lønforventninger og muligheder for at blive selvstændig som nyudklækket kandidat. 

3. Sikring af høj kvalitet. Fokus vil være rettet mod at tænke anderledes og nyt, således 
at besparelser mindst muligt får konsekvenser for kvaliteten. Samt på at fastholde og 
tiltrække de bedste lærere og gæstelærere. 

4. Støtte til ambitioner. Fokus vil være at tænke i fremtiden – med de krav og ønsker, 
der stilles, og inddrage og arbejde endnu tættere med erhvervslivet, det offentlige 
samt ikke mindst startup miljøet i Danmark. 

5. Fra idéer til handling. Fokus vil være rettet mod aktivt at deltage på skolen, med de 
studerende og i omverdenen og formidle det uudnyttede potentiale hos de 
studerende og kandidaterne for ansættelse i Danmark og internationalt. 

6. Præsentation af flere faglige miljøer. 
 
På aftagerpanelets møder i 2016 har dimittendarbejdsløsheden stået højt på dagsordenen. 
Med udmeldingen om 30 % dimensionering af designuddannelsen ultimo 2015, med 
begrundelse i for stor arbejdsløshed blandt nyuddannede designere, blev problematikken kun 
endnu mere aktuel.   
Med krav om 30 % dimensionering og med tilsvarende faldende bevillinger, udarbejdede 
KADK Designskolen i løbet af foråret en handlingsplan for et ’Nyt Fokuseret KADK’ - der skal 
sikre, at dimittender kommer hurtigere i arbejde. Handlingsplanen blev godkendt af 
bestyrelsen i oktober 2016.  
Handlingsplanens indhold er i høj grad inspireret af møderne med aftagerpanelet, ligesom 
panelet er blevet brugt undervejs som sparringspartnere. Dele af handlingsplanen er blevet 
afprøvet på panelet, fx den nye uddannelsesstruktur og indførelse af obligatorisk praktik eller 
praksislignende semester på BA 6. semester.   
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Handlingsplanen består konkret af følgende tre hovedelementer: 
 

1. Vi styrker de studerendes netværk bredere i brancherne, fordi det ofte er gennem netværk 
dimittenderne får beskæftigelse. Det sker fx gennem obligatorisk praktik/praksissemester og 
flere målrettede erhvervssamarbejder i uddannelsen.  
 

2. Vi styrker de teknologiske og erhvervsrettede kompetencer, så dimittenderne hurtigere kan 
indgå i arbejdsmarkedet og evt. starte virksomheder. Det gøres fx ved etablering af 
højteknologiske værksteder/laboratorier og udvikling af en kandidatuddannelse med CBS.  
 

3. Vi styrker KADK’s synlighed i samfund og erhverv så de oplever uddannelserne som meget 
relevante. Det understøttes fx af, at KADK styrker den eksterne kommunikation og etablerer 
flere eksterne udstillinger. 

 
De tre indsatser skal bidrage til at styrke designuddannelsen, så dimittenderne rustes til 
fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet og sikre, at de kommer tættere på erhverv og 
praksis undervejs i deres uddannelse. De meget konkrete tiltag vil ligeledes øge de 
studerendes fokus på kommercialisering, og at målet med designuddannelsen er at komme i 
beskæftigelse.  
 
Ud over de tre indsatsområder kommer der en ny uddannelsesstruktur med færre og bredere 
bachelorprogrammer, styrkelse af designuddannelsens tværgående undervisning, herunder 
de studerendes generelle designkompetencer. For at sikre høj kvalitet og kritisk masse på 
uddannelsesprogrammerne reduceres antallet af bachelorprogrammer fra 8 til 3, og der vil i 
fremtiden være fagområder, vi ikke uddanner til på Designskolen på Holmen. Det betyder en 
skærpet faglig profil for Designskolen og større fagmiljøer, der har kræfter til både forskning, 
kunstnerisk udvikling og til at indgå strategiske samarbejder med erhvervslivet. 
Designuddannelsen fortsætter med specialiserede kandidatuddannelser. Her reduceres 
antallet af kandidatprogrammer også, fra de nuværende 12 til 6 programmer, hvoraf de tre er 
fælles med Arkitektuddannelsen. Speciale-området inden for glas/keramik samles på 
Bornholm og søges akkrediteret som professionsbacheloruddannelse. KADK dimensionerer 
lidt mere på designuddannelsen end på arkitektuddannelsen som følge af forventede 
”flaskehalse” på arkitekt-arbejdsmarkedet i et langsigtet perspektiv. 
 
Handlingsplanen ligger således meget tæt op af aftagerpanelets anbefalinger punkt 1-5. Den 
nye smallere fagligt fokuserede uddannelsesstruktur med øget kritisk masse, fokus på 
eksterne netværk, direkte strategisk samarbejde med erhvervslivet, ny teknologi og øget 
synlighed, tapper ind i aftagerpanelets anbefalinger.  
 
I forhold til punkt 6 Præsentation af flere faglige miljøer, har aftagerpanelet deltaget i det 
årlige VIP-arrangement, som KADK inviterede til ultimo juni 2016, dagen før åbningen af 
årets afgangsudstilling. Her præsenterede afgængerne deres afgangsprojekter for et inviteret 
publikum fra branchen, herunder aftagerpanelet. Det var en rigtig god måde for panelet at få 
et samlet indblik i det generelle faglige niveau på Designskolen og selv opleve den faglige 
bredde på en årgang designkandidater.  
 
På september-mødet præsenterede designuddannelsens efter- videreuddannelse deres 
programmer; Master i Design og Diplomuddannelse i Design. Det var nyt for aftagerpanelet, 
at der var så stor efter-videreuddannelses-aktivitet og det gav på den måde panelet et nyt 
indblik i Designskolens aktiviteter.  
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Mathilde Aggebo 
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                           Konservatorskolen den 13. januar 2017 
 
Fagleders redegørelse for hvorledes KADK har fulgt op på aftagerpanelets anbefalinger 
for 2015 
 
Aftagerpanelet ved Konservatorskolen, KADK, har i 2015 afholdt fire møder samt et møde sammen med 
aftagerpanelerne fra de to andre Skoler på KADK. På basis af referater af Aftagerpanelets møder og en 
sammenfatning af møderne, har aftagerpanelet udarbejdet en årsrapport om arbejdet i 2015. 
 
I det følgende anføres mine kommentarer om aftagerpanelets anbefalinger punktvis under de 
overskrifter, aftagerpanelet har i årsrapporten for 2015: 
 
Beskæftigelsessituationen 
Aftagerpanelet har drøftet et eventuelt behov for øgning af antal konservatoruddannede for at dække et 
muligt behov for flere stillingsansøgere i visse dele af landet. Konservatorskolen vil dertil foreslå, at 
aftagerne får udarbejdet en konkret analyse af et sådant behov med henblik på at lade dette indgå i 
overvejelser om fremtidig struktur. Konservatorskolen skønnede det dog ikke tilstrækkeligt 
konsekvensanalyseret og underbygget for nuværende til at justere på optagelsestallene i 2016.  
 
Dimensioneringen på KADK og dens mulige konsekvenser 
Aftagerpanelet anbefaler at Konservatorskolens økonomi sikres stabile rammer i lyset af strukturelle 
udfordringer, hvilket Konservatorskolen kan bifalde. Aftagerpanelet anbefaler endvidere, at der 
iværksættes konkrete tiltag til f.eks. at deltage i den samlede undervisning på KADK. I 2016 har 
institutleder Arne Høi (Institut for Bygningskunst og Kultur; IBK) og jeg holdt møder om muligheder og 
potentialer i fremtidigt samarbejde, særlig vedrørende bygningsundersøgelser, bygningsbevaring, 
analyser og relaterede emner. Der ses indlysende muligheder for samarbejde efter afklaring af visse 
logistiske forhold. I 2016 har der været etableret afgrænsede forsøg på tværgående undervisning 
mellem Konservatorskolens Monumentalkunst-program og IBK på Arkitektskolen.  

Det anbefales endvidere, at det fysiske undervisnings- og forskningsmiljø opgraderes ved en flytning 
til Holmen så det modsvarer tilsvarende på internationalt niveau, hvilket Konservatorskolen og KADK 
kan tilslutte sig og sådanne principper er også bragt til overvejelse i ledelsen til brug for den 
overordnede, strukturelle planlægning for de kommende år. 
 
Egne ph.d.-stipendier på KADK 
Aftagerpanelet anbefaler en økonomisk styrkelse, som f.eks. vil muliggøre at Konservatorskolen kan 
igangsætte flere, selvfinansierede ph.d.-studerende til at erstatte den relativt store personaleudskiftning 
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som forventes de kommende år blandt seniorundervisere/-forskere. KADK er opmærksom på dette, og 
det forventes at forskellige initiativer igangsættes i de kommende år. Om end det ikke har været muligt i 
2016 at igangsætte nye ph.d.-projekter finansieret alene af KADK-midler, er der i årets løb indgået 
aftaler om igangsættelse af fire nye ph.d.-projekter (eksternt finansierede, herunder et erhvervs-ph.d.-
projekt) på Konservatorskolen med studiestart i begyndelsen af 2017, baseret på ekstern finansiering. 
Dette må anses som en klar styrkelse af ph.d.-situationen.  

Herudover anbefales det i aftagerpanelrapporten for 2015, at Konservatorskolens struktur overvejes 
i lyset af de økonomiske udfordringer som forventes i 2016 og derefter, herunder overvejelser om 
omlægning af undervisningen. Konservatorskolen gennemførte i efteråret 2015 og i foråret 2016 en 
større analyse og en følgende omlægning af undervisningen på det kommende bachelorhold med 
studiestart i sensommeren 2016. Resultatet var bl.a. en forøgelse af fællesundervisning med fire uger på 
bachelordelen og indførelse af programspecifik undervisning på kandidatuddannelsen med to uger 
hvert år (for hvert program) som supplement til det eksisterende kandidat-undervisningsprogram.    
 
Praktik 
Emnet har været drøftet, men det erkendes at være komplekst, og har ikke ført til konkrete 
anbefalinger. Konservatorskolen har fortsat den hidtidige, frivillige og (i relevante tilfælde) ganske 
efterspurgte praktikordning, hvor kandidatstuderende kan lade fire måneders praktik indgå i 
undervisningsdelen af det toårige kandidatforløb. 
 
Konservatorskolens bidrag til efteruddannelsen 
Emnet har været drøftet, og vil blive drøftet videre i 2016. Der anføres ikke for nuværende nogen 
anbefalinger. 
 
Aftagerpotentialet 
Aftagerpanelet har ved møder med repræsentanter for forskellige fagområder drøftet forholdet mellem 
visse af Konservatorskolens programmer og aftagermarkedets behov, og har forskellige kommentarer. 
Konkret peges der på studerendes behov for nærmere relation til det virkelige liv efter uddannelsen, og 
herunder karrierevejledning. Sidstnævnte anerkender aftagerpanelet, at Konservatorskolen igangsatte 
som egentligt undervisningstilbud for kandidatstuderende ultimo 2015 og vil følge op på de kommende 
år. Undervisningstilbuddet blev endvidere fulgt af næsten alle bachelorstuderende. 
 
 
 
 
Mikkel Scharff 
Fagleder, Institutleder på Konservatorskolen 
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