
KADK
Bestyrelsesseminar 

21-22 juni 2016



Program for den 21. juni

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

2. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor 

3. Udgangspunktet for Handlingsplanen

4. Forberedende arbejder til Handlingsplanen 

5. Udkast til strukturering af Handlingsplanen

15:00-15:30   Pause

6. Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser – styrket samarbejde med bredere aftagergrupper 

7. Handlingsplan del 2:  Dimensionering af nuværende arkitekt –og designuddannelser 

18.30 Middag 

8. Aftenarrangement med oplæg af Torben Klitgård, direktør BLOX Hub, samt drøftelser i plenum 



Program for den 22. juni

8. Opsamling af drøftelser på dag 1 

9. Handlingsplan del 3: Nye uddannelser/aktiviteter til bredere arbejdsmarked

10. Handlingsplan del 4: Implementering og økonomi

11. Kommunikationsbilledet omkring KADK

12. Afslutning og eventuelt 

12:00-13:00 Frokost 



Dagsordens punkt 3

Udgangspunktet for handlingsplanen



Udgangspunktet for handlingsplanen – procesoverblik

Handlingsplanen



Politikerne har 
givet os klare 
præmisser;
• Dimittender i 

arbejde
• Institutions-

akkreditering
• Færre studerende 

og midler pr 
studerene Fi

na
ns

lo
v Dialogproces med 

medarbejdere og studerende 
og udarbejdelse af idékatalog, 
samt færdiggørelse af 
analyser B

es
ty

re
ls

es
se

m
in

ar
 o

m
 r

am
m

er
 fo

r 
ha

nd
le

pl
an

H
an

dl
in

gs
pl

an
 b

eh
an

dl
es

 a
f b

es
ty

re
ls

en

Ledelsen er i 
dialog med råd og 
udvalg på KADK 
og eksterne 
interessenter og 
udarbejder en 
handlingsplan for 
et mindre og 
styrket akademi

Implementering 
påbegyndes

18.12.2015 21.-22.6.2016 26.09.2016



Mål Oprindelig kontrakt Evt ændringer

1. Bedre kvalitet/ UMV Kvalitetsudviklingssystem
Pædagogisk kompetenceudv.

Akkrediteringstidspunkt 2018
Fastholdes

2. Større relevans og 
gennemsigtighed

Alumnenetværk/tracking-system 
Styrket karrierevejledning
Øget beskæftigelse

Udgår 
Fastholdes
Fastholdes

3. Bedre sammenhænge Phdére på tværs
Semesterforløb på tværs

Ambition sænkes
Fastholdes, dog mål nedjusteret

4. Styrket internationalis. Udgående studerende/praktik
Styrket samarbejde int. Inst.

Udgår
Fastholdes

5. Social mobilitet Ændre optagelse og tydeliggøre 
karriereveje

Udgår
Nyt: regional vidensamarbejde

6. Efter- og videreudd. Model for efter- og videreudd Ambition sænkes

7. R&D / KUV Øge ekstern finansiering Udgår
Nyt: effektiviseringsindsats

8. Styrket samarbejde 
med erhvervslivet

Praktiksamarbejder – nye aftag.
Strategisk samarbejder

Justeret ned 
Fastholdes

Udgangspunktet for handlingsplanen – justeret udviklingskontrakt 2015-2107
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Dimensioneringsniveauer i forhold til ledighed 

10% dim. 20% dim. 30 %dim.

Dimensioneringsgrad Overledighedsinternvaller Aktuelle overledighedsniveauer
Ingen dimensionering Når under 2% overledighed 8,3% (gn.snitlige ledighed for alle vidr. udda)
10% dimensionering Når over 2 % overledighed 10,3 % ledighed
20% dimensionering Når over 5 % overledighed 13,3 % ledighed
30% dimensionering Når over 7,5 % overledighed 15,8 % ledighed

Udgangspunktet for handlingsplanen – Ministeriets dimensioneringsmodel 



Udgangspunktet for handlingsplanen – færre studerende og lavere bevillinger



Dagsordens punkt 3

Udgangspunktet for handlingsplanen

- Bestyrelsen skal lave en handlingsplan midt i en strategiperiode

- Handlingsplanen skal løse dimittendledigheden, så KADK ikke bliver dimensioneret igen

- Handlingsplanen skal pege på, hvordan KADK håndterer faldende bevillinger frem mod 2020, men       
skal også igangsætte tiltag, som løser faldende bevillinger frem mod 2024



Dagsordens punkt 4: 

Forberedende arbejder til handlingsplanen



Forberedende arbejder til handlingsplan - Konklusioner i Eldrup-udvalgets anbefalinger

Hurtig virkning på dimittendledighed:

• Kompetencer

• Praksis i undervisningen

• Obligatoriske praktikforløb

• Forandring af institutionskultur

Organisatorisk/Konsekvenser af dimensionering:

• Samarbejde og arbejdsdeling 

• Uddannelsesstruktur og overbygningsmuligheder 

Andre anbefalinger:

• Øget efteruddannelsesudbud 

• Fokuseret forskning

• Nyt optag 

• Dimensionering



Forberedende arbejder til handlingsplan - Konklusioner i ”KADK udefra”

Strategiske beslutninger

• Krydspres: Man vil uddanne en elite, der skal måle sig internationalt. Omgivelserne stiller krav om, at 
man uddanner en bredde. 

• Relevans: Kandidaterne har for få håndfaste kompetencer. Design trænger til reformer. Kig på 
praktikken. Høj kunstnerisk kvalitet vis at I interesserer jer for andet end kunst. 

• Internationalt: Konkretiser hvad I skal måles på – succeskriterierne 

• Utålmodighed: Det haster at få det fulde potentiale ud af fusionen

Kommunikation og alliancer

• Alliancestrategi

• Kommunikation: KADK savnes i mediebilledet

• KADK’s samfundsstemme savnes



Forberedende arbejder til handlingsplan - Præsentation af idékataloget

Ressourcer

• Bl.a.: Mere effektive rammer om undervisningen (planlægning, ”irritationsmomenter”, osv.)

Start af egen virksomhed

• Bl.a.: Mere fokus på entrepreneurship

Tværfagligt samarbejde 

• Bl.a.: Fælles praktik og projektemne-”bank”/pitching af ideer til afgangsprojekter

Alumne-netværk
• Bl.a.: Mentorer og mere viden om, hvad dimittenderne arbejder med

Flere aktiviteter ude i de miljøer projekterne vedrører
• Bl..a.: Flere projekter uden for Holmen



Forberedende arbejder til handlingsplan - Præsentation af idékataloget

Flere relationer til erhvervene i studiet
• Bl.a.: Flere strategiske eksterne samarbejdspartnere bredere i brancherne

Grundkompetencer

• Bl.a.: Mere fokus på arkitekt –og designuddannelsens særlige metodegrundlag

Karriereplan og port folio som fast del af studiet

• Bl.a.: Udvikling af portfolio-formatet til at profilere den enkelte studerende samt KADK



Forberedende arbejder til handlingsplan - Præsentation af idékataloget

KADK KERNE
Arkitektur, design 
og konservering af 

høj kvalitet



Forberedende arbejder til handlingsplan - Præsentation af idékataloget

KADK KERNE
Arkitektur, design 
og konservering af 

høj kvalitet

KADK OMVERDEN
Evnen til at sætte arkitektur, 

design og konservering af høj kvalitet
i spil i mange forskellige sammenhænge



Forberedende arbejder til handlingsplan - Præsentation af idékataloget

Institutterne/programmerne/KADK støttefunktioner
• Styrket netværk/relationen til erhvervene

• Aktiviteter rykkes ud i de miljøer de omhandler

• Øget fokus på den enkelte studerendes karriere

KADK centralt/ledelse: Etablering af KADK-rammer for: 
• Effektivisering af informationsflow, støttefunktioner, mm.

• Karriereplan og portfolio

• Udvikling af grundkompetencer; metode mm.

• Facilitering af KADK årstema ("FN-ideen”)

• Understøtte studerende som gerne vil starte egen virksomhed

Samarbejde med arkitekt-, design- og evt. konserveringsorganisationer
• Udvikling af alumnenetværk 

• Mere viden om hvad dimittenderne faktisk arbejder med

• Mentorordning



Forberedende arbejder til handlingsplan - Præsentation af UMV

• Generel tilfredshed

• Anerkendelse af undervisernes faglige dygtighed og engagement

• Relativt mange studerende føler sig stressede

• Tilfredshed med studievejledning.

• Udgifter til studiematerialer og studieture betyder at en større andel ikke deltager (studieture) 

• Arkitektstuderende oplever problemer med rengøring, luftkvalitet og økonomiske udgifter i noget højere 
grad end de øvrige. 

• Design-institutterne har generelt noget lavere tilfredshed med det faglige niveau/under-
visningen/uddannelsen som helhed end de øvrige. 

• Konservatorskolen ser ud til at have nogle dårlige oplevelser med omgangstone og krænkende adfærd.



December til  januar:
1. Finanslov
2. Beslutning  at benytte rådgiver
3. Valg af rådgiver

1 3 5 6 7 8 92 4

Februar til juni 
4.Kortlægning og analyser
5. Katalog med sparetiltag/anbefalinger
6. Prioritering og scenarier

Juni til oktober:
7. Drøftelse på tværs i ledelsen
8.Beslutninger om tiltag
9. Implementeringsplan 

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen 



Samarbejde og høj involvering:

Høj grad af involvering af enhedscheferne 

Sparetiltag udarbejdet med enhedscheferne

Perspektivering af sparetiltag:

Hvert sparetiltag beskrevet 

Hvert tiltag er perspektiveret ud fra effekt, 
konsekvens og implementerings-
kompleksitet

Hensigten har været bl.a. været:
Baggrund for tiltag accepteret og bygger på kvantitative data 

At sparetiltag er forstået og validerede

At sparetiltag kan implementeres

Hensigten har været bl.a. været:
At komme rundt i alle hjørner og udfordre enhedernes opgaver 
processer og effektivitet

At sparetiltag kan prioriteres 

At der kan udarbejde scenarier

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen



De administrative udgifter er på ca. 81 mio. kr. hvilket er 27% 
af de totale udgifter 

Afskrivninger
2%

Administration
27%

Husleje, forbrug 
mv.
19%

De faglige miljøer 
og rektorat

52%

Administrationen udgør 27 procent af KADK´s udgifter

IT
14%

Campus
23%

Forsk.adm
6%

Bibliotek
10%

Stud.adm.
19%

Kommunikation/s
ekr.
11%

Økonomi
13%

HR
4%

Administrationens udgifter på funktionsfelter

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen



100%

97%

95%

91%

89%

87%
85% 85%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2016B 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

Fald 8,5% = 
Adm. andel:
6,8 mio.kr. 

Fald 14,9%  
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11,9 mio.kr. 

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen



Implement:

1) Styrke planlægning af undervisningen og understøtte det med med IT systemer

2) Etablering af en sammenhængende organisering af service-desk for de faglige miljøer

3) Etablering af standardiseret ydelseskatalog med aftalt serviceniveau

4) Etablering af fælles IT styringsmodel

5) Central koordinering af ekstern kommunikation

6) Tværgående prioritering af fondsansøgninger

7) Færre institutter og færre programmer

8) Færre ansættelsessager i form af korttidsansættelser, mm.

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen



KADK ca. 1600 indgående ansættelser/kontraktforandringer på et år. 
KADK har 322 fulde årsværk

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen



Der blev udviklet et sparekatalog med over 80 tiltag – udpluk:

Begrænsning eller bortfald i opgaver
Begrænse åbningstider på campus Holmen
Ingen særskilte kampagner af uddannelser
Nedjustere vagtmandskabet
Afskaffe boghandelsfunktion
Fald i opgaver som konsekvens af færre studerende

Effektiviseringer
Forenkling af optagelsesproces
Sammenlægning af biblioteker
Centralisering af kommunikationsindsats
Optimere print og kopi

Indkøb
Standardisering af udstyr 
Presse priser ydergere på indkøb campus osv. 
Begrænse og proff. køb af konsulenter på nogle områder

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen



L.br.nr. Tiltag Fuld årlig 
effekt af 
sparetiltag

Medtaget årlig 
effekt af 
sparetiltag

BIB1 Sammenlægning af biblioteker 348.000 348.000
BIB4 Besparelse på indkøb 740.000 300.000
BIB5 Metadata 215.000 215.000
BIB6 Salg af bøger 40.000 40.000
BIB7 Kapacitetsudnyttelse 33.000 33.000
CAM 1aa No CSR  - færre på på særlige vilkår 103.750 103.750
CAM 5a Ekstern brugerbetaling - kajleje 150.000 150.000
CAM 6b Optimering af bygningsdrift - Udskiftning af elpærer til LEDpærer 100.000 100.000
CAM7 Reducerer bygningernes åbningstid til 7-24 150.000 150.000
CAM8a Nedjustering af internt vagtberedskab 203.000 203.000
HR2 2013/2014 personalesager 163.000 163.000
IT 15 Konsolidering  (databaserer implementeres i ny platform 60.000 60.000
IT 16 Lønudgiftsreduktion - fjern tillidsmandstillæg 12.000 12.000
Led5 Forbedre indkøb samt reducere anvendelsen af trykte medier 25.000 25.000
Led6 Reduktion af konsulentbistand 100.000 100.000
STUD11 Optimering af driftsudgifter til STADS 500.000 500.000
STUD4 Centralisering af skemaplanlægningen for undervisningen 800.000 400.000
STUD5 Centralisering af eksamensplanlægning 800.000 400.000
STUD6 Etablering af én samlet centraliseret KADK indgang for studerende 200.000 100.000

Scenarier Den adm. ledelses 
1. prioritet

Den adm. ledelses 
2. prioriet

Den adm. ledelses
3. prioritet

Årlige udgiftsreduktioner som 
kan realiseres inden 2019 

5,9 mio. kr 3,4 mio. kr. 
(total 9,4 mio. kr.)

1,8 mio. kr.
(totalt 11,1 mio. kr.)

Årlige udgiftsreduktioner som 
kan 2019 til 2023

4,6 mio. kr.
(totalt 15,7 mio. kr.)

2,6 mio. kr.
(18, 3 mio. kr.)

2,9 mio. kr.
(totalt 21,2 mio. kr.)

Forberedende arbejder til handlingsplan – Analyse af administrationen



December til  januar:
1. Finanslov
2. Beslutning  at benytte rådgiver
3. Valg af rådgiver

1 3 5 6 7 82 4

Februar til maj: 
4. Kortlægning og analyser
5. Udkast til strategi

Juni til oktober:
6. Drøftelse på tværs i ledelsen
7. Beslutning om tiltag
8. Implementeringsplan 

Forberedende arbejder til handlingsplan – Campusstrategi fra Signal



Studerende Medarbejdere

Kapacitets
udnyttelse

20% til 29% 25 til 29 %

Studerendes behov

67% oplever at de mangler mulighed for at 
arbejde med ro og fordybelse

Der efterspørges plads til opbevaring og ophæng

Peak-perioder for afleveringer medfører 
flaskehalse på værksteder

Der savnes ramme for socialt studiemiljø

Kantinen er ikke god at opholde sig og burde 
være langt mere attraktiv for flere aktiviteter

Ansattes behov

64 procent bliver i høj eller i nogen grad 
forstyrret af andre 

Muligheder for uforstyrret arbejde, tlf-samtaler, 
og uplanlagte møder har lav tilfredshed.

Mulighed for undervisning, vejledning og 
uformelle møde er nogenlunde tilfredsstillende.

Forberedende arbejder til handlingsplan – Campusstrategi fra Signal



Signals samlede anbefalinger

• Samlet campus på Philip de Langes Allé

• Realoptimering og reduktion af bygning

• Fra privatejede rum til fællesejede faciliteter

• Ratio på studerendes, VIP og TAPS arbejdsstationer

• Bedre fordeling af aktiviteter ud over hele studiesemesteret

• Aktivering af rum over hele dagen

• Aktivering af udeområder

Forberedende arbejder til handlingsplan – Campusstrategi fra Signal



Diagram over indretning af lærings & arbejdszoner

Forberedende arbejder til handlingsplan – Campusstrategi fra Signal



Forberedende arbejder til handlingsplan – Campusstrategi fra Signal



Scenarier År 2017-2019 År 2020-2023

Bygninger som opsiges
Bygninger Signal anbefaler kan 
opsiges og aktiviteter flyttes til andre 
bygninger.

Lærlingeskolen. 
Modelbygningen

Kedelsmedjen
Biblioteket Amaliegade

(Option: Meldahls smedje)

Vandflyverhangaren
Konservatorskolen -

Esplanaden

Økonomi
Årlige huslejereduktioner - Brutto
Udgifter til flytning (afskrivninger)
Årlige reduktioner i udgifter

Ca. 4,4 mio. kr.
Ca.  0,4 mio. kr.
Ca. 4 mio. kr.

(Option: ca.. 4,6 mio. kr.)

Ca. 9 mio. kr. 
Ca. -4 mio. kr.

Ca. 5 mio. kr.
(2017-2023: ca. 9 mio. kr.)

Forberedende arbejder til handlingsplan – Campusstrategi fra Signal



Bestyrelsens dagsorden punkt 5

Udkast til strukturering af handlingsplanen



Udkast til struktureringen af handlingsplanen - indhold

Del 2: 
Dimensionering/effektivisering

Del 1: 
Udvikling:
Dimittend-
ledighed m.m.

Del 3: Større og 
bredere 
uddannelses-palette

KADK KADK



Udkast til struktureringen af handlingsplanen - fokus

Internationalisering

Forskning og erhverv

optag

Undervisningsplanlægning

Dimittendledighed
Effektivisering

Inkubatormiljø
Synlighed

Akkreditering

Eksamensformer
Efter og -videreuddannelse

Institutionskultur
Alumne

Uddannelseseksport



Bestyrelsens dagsorden punkt 6

Handlingsplanen del 1:

Dimittender i arbejde på et bredere arbejdsmarked:

- styrkede grundkompetencer, herunder teknologiske

- styrket netværk med aftagere



Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser

Udviklingsprojekt 1: Styrkelse af grundkompetencer

Arkitekt- og designuddannelserne høster anerkendelse for dimittendernes kreativitets-, 
formgivningsmæssige- og akademiske kompetencer. I flere analyser bliver der dog efterspurgt 
grundkompetencer’ inden for bl.a. brugerforståelse, økonomi og forretningsforståelse, samarbejde og  
metodeforståelse.

Disse kompetencer vil formodentlig også blive efterspurgt i en evt. udbygning af KADK’s
uddannelsesportefølje.

Udviklingsprojektet omfatter derfor bl.a.:

• Organisatorisk set-up bag styrkelse af disse kompetencer bl.a. i form af fællesundervisning på tværs af 
KADK

• Ansættelse af medarbejdere med forskningserfaring inden for disse kompetence-felter



Udviklingsprojekt 2: Teknologi og værksteder
Der sker en stor udvikling inden for det teknologiske felt, som har vidtrækkende konsekvenser for en 
arkitekt- og designfaglig praksis. KADK har i dag omkring 20 værksteder og laboratorier, som skal samles 
til ét KADK LAB. 

Målet er at knytte en række (produktions-)virksomheder til KADK LAB. De skal enten supplere vores 
tekniske muligheder og/eller sponsorere værkstedsfaciliteter på KADK (eksempel Roland Academy). 

Omkring KADK LAB skal der etableres en forskerklynge, der er med til løbende at udvikle området. 

Udviklingsprojektet omfatter bl.a.:

• Fondsansøgning om støtte til digitale redskaber

• Ansættelse af medarbejdere med digitale kompetencer og forskningserfaring

• Undervisning af studerende og medarbejdere

• Flytning og ombygning af værksteder

Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser



Samarbejde med aftagere
Praksissemester/praktik hos nye aftagere 
(udviklingskontrakt)
Studieopgaver/forskning
Samarbejder om entrepreneurship (udviklingskontrakt)

Fokus på de studerendes karriere
Styrket karrierevejledning (udviklingskontrakt)
Karrierettede port folier 
Udvikling af kandidatprofiler
Studiejob
Mentor

Digital kontaktplatform – det 3. rum
Formidling af praktikpladser
Formidling af studieprojekter
Formidling af studiejob/stillinger
Kandidatprofiler  

Samarbejde med brancheforeninger
Kortlægning af karrieremønstre
Dialog om arbejdsmarkedsforhold
Samarbejder om alumnetværk 

Udviklingsprojekt 3: Styrket netværk med aftagere – det 3. rum

Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser



Udviklingsprojekt 4: Udbrede digitale læringsteknologier

Vi ønsker at understøtte KADK’s anvendelse af digitale læringsteknologier, for at styrke kvaliteten på 
uddannelserne og øget eksponering af viden til samfund og praksis i ind- og udland, internationale udbud 
af uddannelser, uddannelsessamarbejder med andre institutioner osv. 

Allerede i dag filmes flere af forelæsningerne på KADK. Det betyder at gode forelæsninger kan genbruges, 
men der er også et spændende perspektiv i såkaldt ”flipped learning”, hvor studerende undervises via 
digitale medier derhjemme og tiden med underviseren bruges til at diskutere det, man har set

Udviklingsprojektet omfatter bl.a.:
• Etablere organisering, sikre komptenceudvikling og evt. rekruttering, etablere systemunderstøttelse og 

afklaring af ophavsretlige problemer
• Etablere sikker fjernundervisning til Bornholm
• Streamingmodel for fællesforelæsninger 
• Eksperimenter med nye formater – bleanded learning, Moocs ect. 
• Udviklingsplan for digitale lærebøger

Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser



Udviklingsprojekt 5: Forbedring af undervisningsplanlægning

UMV: De studerende på design og arkitektuddannelserne oplever i undervisningsmiljøvurderingen store 
usikkerheder om undervisningens praktiske afvikling, hvilket både forringer de studerendes trivsel og 
giver dem ringe muligheder for planlægning af fritidsaktiviteter og sideløbende fritidsarbejde. 

Implement: påpeger i deres rapport at det er en forudsætning for administrative effektiviseringer at der 
etableres en mere central ledet og IT understøttet langsigtet undervisningsplanlægning.

Signal Arkitekters anbefalinger peger på store udsving i udnyttelse af audiorier. 

Projektet omfatter bl.a.:

• IT-systemer

• Et planlægningsystem og organisatorisk back-up af dette

Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser



Udviklingsprojekt 6: Kompetenceudvikling

Når uddannelserne skal udvikles for at kunne leve op til nye krav er det naturligt at sætte fokus på 
kompetenceudvikling af medarbejdere. Formålet er at støtte op om handlingsplanen for et mindre og 
styrket KADK.

Kompetenceudvikling kan handle om ny teknologi, pædagogiske metoder, mm. og det kan tage form af 
efter- og videreuddannelse eller af mere systematiserede rammer for sparring og videndeling.

Udviklingsprojektet omfatter bl.a.:

•En høringsrunde/idégenerering i KADK’s enheder, som faciliteres af KADK’s samarbejdsudvalg

•En plan for kompetenceudvikling af KADK’s medarbejdere, som udarbejdes af ledelsen

•Gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb

Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser



Udviklingsprojekt 7: Konservatorskolen

KADK´s lejekontrakt til Esplanaden kan opsiges i 2022, hvor det er ambitionen at flytte Konservatorskolen 
på Holmen og i den anledning tilvejebringe bedre undervisningslokaler, laboratorier og teknologier osv.

Konservatorskolen står over de kommende år med en generationsskifteudfordring og det bliver væsentligt 
at sikre rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere. 

Udviklingsprojektet omfatter bl.a.:

•En plan for generationsskifteproblemstillingen 

•En plan for ”Den nye Konservatorskoles” fysiske- og teknologiske rammer” 

•En plan for den faglige udvikling af uddannelser og forskning 

•Fundraising af midler til ”Den nye Konservatorskole”

Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser



Udviklingsprojekt 1: Styrkelse af grundkompetencer

Udviklingsprojekt 2: Teknologi og værksteder

Udviklingsprojekt 3: Styrket netværk med aftagere – det 3. rum

Udviklingsprojekt 4: Udbrede digitale læringsteknologier

Udviklingsprojekt 5: Forbedring af undervisningsplanlægning

Udviklingsprojekt 6: Kompetenceudvikling

Udviklingsprojekt 7: Konservatorskolen

Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser
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Handlingsplanen del 2

Dimensionering af nuværende arkitekt- og designuddannelser

- Færre programmer: kritisk masse 

- Mere fællesundervisning 

- Faglig orientering mod bredere arbejdsmarked

- Effektivisering af KADK
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Kritisk masse i programmer er vigtigt fordi det giver:

• bredere funderet undervisning baseret på det tre-benet vidensgrundlag

• mindre sårbarhed over for mandefald 

• bedre mulighed for undervisning i generiske kompetencer på programmet

• mere rationel administration (herunder undervisningsplanlægning)

• større robusthed i forhold til permanente eksterne netværksdannelser (herunder erhverv)

• stærkere forskningsforankring

• flere udviklingsressourcer

• mulighed for bedre værkstedsunderstøttelse på højt teknologisk niveau

• mere varieret og aktivt studiemiljø

Handlingsplanen del 2: Dimensionering



Kandidatprogram

Minimum 30 studerende pr. program (min.15 pr. årgang)
1 Lektorer
1 Adjunkt
1 Studieadjunkt/ studielektor med sideløbende beskæftigelse

Bachelorprogram

90-100 studerende pr. program (min. 30 pr. årgang)
2 Lektorer
1 Adjunkt
2-4 Studieadjunkter - lektorer med sideløbende beskæftigelse
1 Ph.d.
1-2 Undervisningsassistenter

Handlingsplanen del 2: Dimensionering



ARKITEKTSKOLEN

DESIGNSKOLEN

2016 2023

BACHELORPROGRAMMER 4 4

KANDIDATPROGRAMMER 13 7-9

2016 2023

BACHELORPROGRAMMER 8 2-4

KANDIDATPROGRAMMER 12 5-7

Handlingsplanen del 2: Dimensionering



Der arbejdes ud fra de programmer, der er, men vi kommer til at se på:

• sammenlægning af programmer

• udvikling af nye programmer der samler kendte fagområder i større fagmiljøer med ny fælles profil 

• udvikling af nye programmer der sikrer at vi udvider arkitekter og designers domæne

• udvikling af nye fælles programmer i samarbejde med andre universiteter, der kan supplere KADK 

kompetencer

• nedlæggelse af programmer

• flytte programmer imellem skoler

• overveje om alle programmer skal uddanne til kandidatniveau

Handlingsplanen del 2: Dimensionering



PLANLÆGNING OG 
FORVALTNING (A:30%)

PROJEKTERING OG 
RÅDGIVNING (A:40%)

FORSKNING OG 
FORMIDLING (A:10%)

PROCES/PRODUKT (A:20%)

PROCES/ KOMMUNIKATION, 
GAME OG MEDIER

STRATEGI, FORRETNINGS-
PLANLÆGNING, ANALYSE
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PRODUKTION OG 
LOGISTIK

ARKITEKT

DESIGNER

Handlingsplanen del 2: Dimensionering



PLANLÆGNING OG 
FORVALTNING

PROJEKTERING OG 
RÅDGIVNING

FORSKNING OG 
FORMIDLING

PROCES/PRODUKT

KOMMUNIKATION, GAME OG 
MEDIER

STRATEGI, FORRETNINGS-
PLANLÆGNING, ANALYSE

KUNSTNERISK/
KREATIV UDMØNTNING

PRODUKTION OG 
LOGISTIK

ARKITEKT

DESIGNER

Handlingsplanen del 2: Dimensionering



Handlingsplanen del 2: Overvejelser om tiltag i administrationen

Med afsæt i beslutninger om dimensionering af uddannelserne 
udvikles planer for reduktion af udgifter i administrationen. Det 
forventes at dække over nedenstående kategorier:

1. Effektiviseringer i hver af de administrative enheder. 

2. Yderligere optimering af indkøb

3. Ændring/opsigelse af en række lokalt aftalte vilkår for KADK medarbejdere

4. Fortsat udvikling af IT understøttede processer

5. Optimering ml. administrative og faglige aktiviteter 



Med afsæt i dimensioneringsplanen for uddannelserne skal det besluttes besluttes hvordan der bedst 
reduceres udgifter på bygningerne. Nedenstående er derfor foreløbige overvejelser:

1) 2017-2019: Keddelsmedjen, modelbygningen, lærlingeskolen og biblioteket i Amaliegade opsiges 
og aktiviteter flyttes til campus. 

2) 2020-2023: Vandflyverhangaren, og Esplanaden opsiges og aktiviteter flyttes til central campus.

3) Værkstederne centraliseres på Campus – i videst mulige omfang

4) Et institut deltager som eksperiment i udførslen af Signals anbefalinger om at gå fra privatejede til 
fælleseje,  zoner m.m.  Gode erfaringer udrulles løbende til andre institutter. De studerende 
involveres

5) Der etableres et projekt om at gøre kantinen mere aktiv og anvendelig til flere formål. De 
studerende involveres

6) Udearealerne skal aktiveres mere og gøres til aktiv med overdækkede udeværksteder m.m. De 
studerende involveres.

Handlingsplanen del 2: Overvejelser om bygninger 
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Handlingsplanen del 3:

Nye uddannelser/aktiviteter til et bredere arbejdsmarked 
– jf. ”Kimono-model” fra bestyrelsesseminar i august 2015 og 
bestyrelsesseminar 2014



Hvorfor udvikle nye uddannelser og aktiviteter?
1) Styrker robusthed i faglige miljøer
2) Styrker relationer og vidensoverførsel med praksis/erhverv
3) Spreder risiko i forhold til bevillingsbeskæringer

Hvad skal vi være opmærksomme på?
1) Formelle uddannelser skal akkrediteres – OBS!
2) Vi får endnu ikke tilskud til efter- og videreuddannelse
3) Vil trække  ressourcer fra indsats omkring udvikling af bestående uddannelser

Handlingsplanen del 3: Nye uddannelser/aktiviteter



Model 3: Større kandidatuddannelse
• Vi opnår større kritisk masse på kandidatudd. (og fornyelse) 

i de enkelte specialer gennem optag af bl.a. de bedste 
professions-bachelorer

• Der er muligvis specialer, vi må nedlægge/slå sammen

Styrkelse af kandidatuddannelser fordi:
• Her har vi i forvejen en international styrkeposition
• Her er mulighed for synergi i forhold til mere efter-

videreuddannelse
• Her er mulighed for samarbejder med andre 

uddannelsesinstitutioner 
• Her  har vi mulighed for at adressere de mange nye, 

beslægtede uddannelser. Vi kan skabe et mere 
sammenhængende uddannelsessystem i Danmark ved at 
være ”Top up”, altså tilbyde kandidatuddannelse til de 
bedste fra de mange beslægtede bacheloruddannelser

• Her er mulighed for at specialisere til et bredere 
arbejdsmarked 

Handlingsplanen del 3: Nye uddannelser/aktiviteter



Nuværende 
uddannelser

Flere betalingsstud. på 
nuværende udd

Udvikling af nye 
uddannelser

Kandidat

Bachelor

Erhvervs-
akademi

XXX

XXX

Handlingsplanen del 3: Nye uddannelser/aktiviteter

Udvikling 
rekruttering

skanaler

Nyt udbud 
fra  2019?

En ny kandidat-
uddannelse med 
udbud fra 2019 
evt. rettet mod 
elitestuderende på 
PBA.

Særordningens fremtid er usikker. 
Fasthold nuværende antal internationale 
studerende. Etabler færre 
rekrutteringskanaler fra højprofilerede 
internationale skoler.



Nuværende 
uddannelser

Nye uddannelser

Master

Diplom

Erhvervsakademi-
niveau

Kurser, seminarer,
Sommerskoler

XX

X

XX Nye udbud fra  
2017?

Nyt udbud fra
fra 2019?

Sommerskoler
Kurser
Seminarer
Internationale 
Eksperimenter

Handlingsplanen del 3: Nye uddannelser/aktiviteter

Der udvikles en ny master 
med udbud fra 2019?
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Handlingsplanen del 4:

- Implementering og økonomi



Handlingsplanen del 4: Handlingsplan og økonomi – arbejdes der på

2016 2017 2018 2019

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Del 1:
Udv. af 
bestående 
udd.

1. Styrk. af generiske kompetencer

2. Teknologi og værksteder

3. Styr. samarbejde – 3. rum

4. Digit. Læringstek.

5. Undervisningsplanlæg

6. Kompetenceudvik.

7. Flytning og udvik. af Konserv.

Del 2.
xxxx

Udgiftsredukion i faglig enheder

Udgiftsreduktion i adm. enheder

Reduktion af bygninger

Procesoptimering adm. /fagligt

Digitalisering IT systemer

Del 3: 
Nye udd.

Udv. af sommerskole/sem.

Ny masteruddannelse

Ny kandidatuddannelse



Handlingsplanen del 4: Handlingsplan og økonomi – arbejdes der påHandlingsplanen del 4: Handlingsplan og økonomi – arbejdes der på

Økonomien skal være forbedret  
med ca. 22 mio. kr. i 2019

De nye udviklingsprojekter i øger 
kravet til økonomiforbedringer 
yderligere.

Der skal lægges en konkret plan for 
besparelser.
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