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Dagsorden 

 
Den 21. og 22. juni 2016  
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat  
Bilag 1: Referat fra mødet den 4. april  

 
2. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor  

Bilag 2: Siden sidst 
  

3. Udgangspunktet for Handlingsplanen  
Rektoratet præsenterer udgangspunktet for handlingsplanen. Der er indledende drøftelse i 
plenum. 

 
Bilag 3: Revideret udviklingskontrakt 
Bilag 4: Dimensioneringen og strategisk budget 

 
4. Forberedende arbejder til Handlingsplanen  

Rektoratet præsenterer konklusioner fra de forberedende arbejder. Der er  
drøftelse i plenum 

 
Bilag 5: Konklusioner i Eldrupudvalgets anbefalinger  
Bilag 6: Konklusioner i ”KADK udefra”  
Bilag 7: Præsentation af ”Idekataloget”  
Bilag 8: Præsentation af UMV 
Bilag 9:Præsentation af analyser af administration 
Bilag 10: Præsentation af campus-analyse  
 

5. Udkast til strukturering af Handlingsplanen 
Rektoratet præsenterer rammer og struktur for den handlingsplan som præsenteres på 
bestyrelsesmødet til september. Der er indledende drøftelse i plenum. 

 
Bilag 11: Rammer for handlingsplan 

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

med bredere aftagergruppe     
Rektoratet præsenter de indledende overvejelser ved evt. tiltag og der er drøftelser i plenum 

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

designuddannelser      
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Rektoratet præsenter de indledende overvejelser vedr. principper for dimensionering og 
overvejelser. Der er drøftelser i plenum 

 
8. Opsamling af drøftelser på dag 1  

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

Rektoratet præsenterer indledende modeller og overvejelser vedr. evt. nye uddannelser og 
aktiviteter. Der er drøftelse i plenum 

 
10. Handlingsplan del 4: Implementering og økonomi    

Rektoratet præsenterer indledende overvejelser om implementeringen af Handlingsplanen og 
den dertil knyttede økonomi.  

 
 
11. Kommunikationsbilledet omkring KADK 

KADK’s nytiltrådte kommunikationschef Søs Holmdal præsenterer de første observationer og 
mulige modeller der danner grundlaget for KADK’s udvikling af kommunikationsstrategi. Der 
er drøftelser i plenum   

 
12. Afslutning og eventuelt 

Referat 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat  

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (MLA) bød velkommen til bestyrelsesseminaret, og 

understregede, at det var dejligt med god tid til de drøftelser, der skal danne baggrund for det 

fremtidige arbejde. Dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af et lukket personalerelateret punkt på dag 

2 efter pkt. 12 Afslutning og eventuelt, og referatet fra bestyrelsesmødet den 4. april 2016 blev godkendt 

uden bemærkninger. 

 

Ad. 2. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor  

MLA orienterede om, at der ud over det på forhånd fremsendte materiale også var afholdt et møde med 

Realdania. Det blev på dette møde aftalt, at KADK indgår en partnerskabsaftale med Bloks HUB om 

aktiviteter i Hub’en.  

 

MLA orienterede desuden om deltagelsen i Milano udstilling sammen med LDL, og det ville være 

spændende såfremt en tilsvarende udstilling kunne laves i København. 

 

LDL bød ligeledes velkommen, og orienterede nærmere fra Folkemødet hvor der fra KADK’s side var 

gjort en stor indsats og udover tre egne vellykkede KADK-arrangementer, deltog vi i mange andre 

relevante arrangementer. KADK var meget synlig i forskellige debatter og Folkemødes gav god 

mulighed for at etablere netværk med mange relevante personer herunder også ministre.  

 

Vedr. den nye stillingsstruktur på Designuddannelsen er der visse overgangsproblemer, idet kravet til 

undervisningsansøgere om en kandidatuddannelse for nærværende indskrænker ansøgerfeltet meget. 

Problematikken vil blive løst med tiden, men p.t. afventer KADK på at Ministeriet udvikler en 

overgangsløsning.  

 

Der er indgået en samarbejdsaftale med den private uddannelsesudbyder CIID, hvor KADK står som 

formel udbyder af uddannelsen på CIID’s vegne. CIID har et godt iværksættermiljø, og mange 

internationale studerende.  

 

Der forventes tilsynsbesøg fra styrelsen til november, hvor vi vil orientere yderligere om den kommende 

handlingsplan. 
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SLAW orienterede om, at Rigsrevision har gennemført årlig revision af regnskabsførelse og en 

lønrevision. Revisionerne er dokumenteret i to rapporter som er meget fine og hvor Rigsrevisionen 

anser vores arbejde som tilfredsstillende, vi får bl.a. ros for at øge egenkapitalen, har gode interne 

forretningsgange og kontroller. 

 

MLA pointerede, at det var vigtigt, at vi får kommunikeret de gode historier, fra ex. Folkemødet. 

 

Ad. 3. Udgangspunktet for Handlingsplanen 

SLAW gav et procesoverblik i.f.t. tre overordnede styringsspor 1) Bestyrelsens strategi, 2) 

Udviklingskontrakten med Ministeren og nu den seneste 3) Handlingsplan afledt af dimensioneringen.  

 

Vedrørende udviklingskontrakten er den ”åbnet” midt i perioden delvis fordi Ministeren ønsker 

udskiftning af et punkt og delvis fordi KADK med afsæt i den kraftige dimensionering har ønsket at 

justere en række mål. SLAW gennemgik ændringerne i kontrakten. MLA orienterede om, at det var et 

bevidst valg med en forsigtighedsstrategi i lyset af den kommende dimensionering, men at det ikke er 

udtryk for bestyrelsens målambitioner i øvrigt. 

 

SLAW orienterede om ministeriets dimensioneringsmodel, der har til hensigt at dimensionere de 

uddannelser der har haft systematisk ”overledighed”. Det fremgik at arkitekt- og særligt 

designuddannelsen har en meget høj ”overledighed”, hvilket er problematisk i sig selv, men også fordi 

de kan betyde yderligere dimensionering på lidt længere sigt.  Derfor skal der arbejdes markant på at 

skabe bedre beskæftigelse og det er det Handlingsplanen skal danne grundlaget for. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter specifikt vedr. praktik, hvor det er en udfordring at der er mindre fokus på 

studieophold i udlandet og mere fokus på Danmark. Det sker fordi de studerende derved får etableret et 

godt netværk og derfor nemmere kommer i beskæftigelse efter endt kandidateksamen. Bestyrelsen 

drøftede ligeledes studieordningernes muligheder for bestemte praktikperioder, muligheder for at få 

tilsvarende erhvervserfaring i forbindelse med en evt. studiepause. Desuden drøftedes administrative 

procedurer i f. m. udveksling.  

 

Der var enighed om, at KADK gerne må være ambitiøse ud over kravene i udviklingskontrakten også 

selvom vi bliver dimensioneret, både vedr. ex. internationalisering og øget ekstern finansiering.  

Bestyrelsen var enige om, at det var vigtigt at prioritere indsatsområder og valg i den kommende 

periode og gav på denne baggrund bestyrelsesformanden mandat til at kunne underskrive 

udviklingskontrakten. 

 

Ad. 4. Forberedende arbejder til Handlingsplanen  

LDL og SLAW gennemgik en række nyere analyser som afsæt for videre drøftelser. 

LDL gennemgik først Eldrupudvalgets 10 anbefalinger, hvortil KADK havde ønsket en 11., som 

handlede om politisk prioritering af de mange beslægtede arkitekt –og designuddannelser. 

 

Dernæst genopfriskede LDL bestyrelsen på konsulentrapporten ” KADK-udefra” som viste et behov for 

at KADK åbner sig mere og fokuserer på samt kommunikerer relevansen af sine aktiviteter i forhold til 

arbejdsmarkedet. 
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Dernæst gennemgik LDL hovedtrækkene i de ideer der er fremkommet i en omfattende intern 

dialogproces i forhold til at få dimittenderne hurtigere i beskæftigelse og højne kvaliteten med færre 

ressourcer. Det var fx: 

 Fokus på anvendelse af ressourcer, bedre systemer 

 Start af egen virksomhed, større fokus på entrepreneurship 

 Tværfagligt samarbejde 

 Alumnenetværk 

 Flere aktiviteter ude i de miljøer, projekterne vedrører 

 Flere relationer til erhvervene i studiet 

 Større teoretisk forståelse for den særlige designmetode 

 Karriereplan og portfolio som fast del af studiet 

 

LDL konkluderede blandt andet at KADK fremadrettet skal arbejde fokuseret med det såkaldte 3. rum – 

det fælles rum, hvor man mødes i et samarbejde med omverden under nye fælles spilleregler. Nogle af 

ideerne fra dialogprocessen skal realiseres i samarbejde med brancheorganisationer, f.eks. indsamling 

af data om, hvor dimittenderne får arbejde.  

 

I forhold til den tidligere gennemførte Undervisningsmiljøvurdering (UMV), hvor der bench-markes op 

imod andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner, påpegede LDL at man kan se, at vores studerende i 

højere grad er stressede, hvilket i et vist omfang kan skyldes dårlig planlægning af 

undervisningsaktiviteterne, der så igen bevirker at kan være svært for de studerende at have et 

studiejob, der kan give en dårligere økonomi så de studerende ikke har mulighed for at tage med til 

eksterne aktiviteter som ex. studieture til udlandet. 

 

SLAW gennemgik en analyse af administrationen, gennemført af Implement med henblik på at 

effektivisere og nedbringe udgifterne. Tiltag i administrationen gennemføres for at man fortsat kan 

understøtte de studerende, de faglige miljøer samt sikre den stadigt voksende myndighedsbetjening. 

Analyserne har en række konkret forslag udviklet i samarbejde med de administrative enhedschefer. 

Derudover anbefaler Implement rektoratet, at følgende indsatser vil understøtte nedbringelse af 

udgifter i administrationen:  

 Styrke planlægning af undervisningen og understøtte det med IT systemer 

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

 Etablering af standardiseret ydelseskatalog med aftalt serviceniveau 

 Etablering af fælles IT styringsmodel 

 Central koordinering af ekstern kommunikation 

 Tværgående prioritering af fondsansøgninger 

 Færre institutter og færre programmer 

 Færre ansættelsessager i form af korttidsansættelser, mm. 

 

SLAW gennemgik herefter det af Signal udarbejdede udkast til campusstrategi, som bl.a. indeholdt 

følgende 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 
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Bestyrelsen drøftede vigtigheden i at se på KADK som en samlet organisation, hvor alle dele var 

afhængige af hinanden, og hvor planlagte kommende begrænsninger eller bortfald af opgaver ét sted i 

organisationen ikke skulle bevirke, at samme opgaver ”poppede op” andre steder i organisationen. LDL 

samlede op på drøftelserne med at konkludere, at der skal etableres stærkere samarbejdskultur mellem 

administration og faglige miljøer – særligt i ledelsen og at rektoratet vil være opmærksom på at 

implementeringen af handlingsplanen skal styres stramt. 

 

Ad.5. Udkast til strukturering af Handlingsplanen     

Bestyrelsesseminarets drøftelse af Handlingsplanen var opdelt i tre dele. Første del handlede om at 

styrke kandidaternes mulighed for komme i beskæftigelse – hvilket dermed også skal modvirke KADK 

yderligere dimensionering. Anden del af Handlingsplanen havde fokus på udmøntning af den 

dimensionering, KADK står over for. Tredje del af Handlingsplanen handlede om nye 

uddannelsestiltag, et emne som også tidligere havde været drøftet af bestyrelsen. 

Ad.6. Handlingsplanen del 1: Udvikling af bestående uddannelser – styrket samarbejde 

med bredere aftagergruppe 

LDL præsenterede 7 udviklingsprojekter som skal styrke kandidaternes beskæftigelsesmuligheder 

 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 

 

LDL orienterede om, at et større fokus på de studerendes arbejdsmarkedsrettede kompetencer 

fremadrettet vil betyde en forbedring af de studerendes parathed til et bredere arbejdsmarked. 

Derudover er det vigtigt, at KADK går forrest med nye digitale teknologier så kandidaterne kan 

honorere de krav, der stilles på det danske arbejdsmarked – og gerne lidt til. KADK skal selvfølgelig 

have international fokus og ikke blive provinsielle i vores udsyn, men det er vigtigt at fokusere først og 

fremmest på et danske arbejdsmarked, som arbejder internationalt. Yderligere er det vigtigt at være 

åben for nye ansættelsesområder og se på de muligheder et godt netværk, gerne etableret via praktik 

eller studiejob, kan give i forbindelse med afsluttet uddannelse. 

Bestyrelsen drøftede herefter, hvorvidt man kunne sikre, at netop disse 7 udviklingsprojekter ville 

kunne løse de fremadrettede udfordringer, samt om der skulle være en form for prioritering i af 

projekterne samt det videre arbejde med disse for at KADK’s ressourcer bliver brugt bedst muligt. På 

baggrund af drøftelserne fik rektoratet bestyrelsens opbakning til at arbejde videre med et mere 

konkretiseret indhold til behandling på kommende bestyrelsesmøde. Rektoratet blev dog bedt om at 

foretage klare prioriteringer.  

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

designuddannelser      

LDL orienterede om, at det ved en dimensionering var vigtigt at have fokus på ”kritisk masse”, altså at 

skabe tilstrækkelig volumen i uddannelserne både f.s.v.a. antal studerende og medarbejdere. Rektoratet 

præsenterede således bestyrelsen for de foreløbige tanker om færre programmer på både bachehor- og 

kandidatdelen. Desuden lå det i kortene, at der på grund af færre studerende og programmer fremover 

skal være et institut mindre. 
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Bestyrelsen drøftede herefter det fremlagte oplæg, og det blev bl.a. fremhævet, at det var vigtigt at have 

fokus på, hvordan vi positionerer designuddannelsen med dens unikke bidrag med stor spændvidde og 

tværfaglighed og placere den på områder hvor der er vækst og mange jobmuligheder. Desuden blev 

vigtigheden i at bibeholde den kritiske masse, at være fleksible i forhold til det tværgående samarbejde 

pointeret – således at der uddannes kandidater med en bred vifte af kompetencer og muligheder. 

Bestyrelsen drøftede ligeledes forskellige muligheder for at have en klar strategi i forhold til de 

studerendes grundkompetencer på bachelorniveau og så mere specialiseret på kandidatniveau hvor 

refleksion og nytænkning blev prioriteret også i relation til arbejdsparathed, samt hvordan man kunne 

tiltrække studerende på tværs af programmer. LDL opsummerede bestyrelsens drøftelser som følger: 

Det vil være nyttigt at se på mulighederne for at gøre bacheloruddannelserne endnu bredere og i forhold 

til kandidatuddannelsen sikre et tilstrækkeligt antal specialer/programmer for at sikre variation.  

Det er nødvendigt med ændringer i arkitekt –og designuddannelserne på grund af dimensioneringen, 

men rektoratet vil lægge vægt på også at bygge videre på  den gode udvikling, man ser i programmerne.  

 

SLAW skitserede herefter overvejelserne vedr. forandringer administrationen: 

 Effektiviseringer i hver af de administrative enheder 

 Yderligere optimering af indkøb 

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

 Fortsat udvikling af IT-understøttede processer 

 Optimering mellem administrative og faglige aktiviteter 

 

Bestyrelsen drøftede herunder overordnet fordeling mellem TAP- og VIP-opgaver, samt styrende 

principper for hvordan man ”gør det nemt at gøre det bedste”, så der kunne udløses ny energi til 

kerneopgaverne.  

Der blev herefter af SLAW redegjort for overvejelserne om bygningerne, hvor der er fokus på at skabe et 

centraliseret campus, der med udgangspunkt i de fysiske rammer positivt kunne understøtte KADK’s 

vision/strategi og inddrage de studerende i processene. Der blev drøftet muligheder for sponsorering af 

undervisningslokaler/auditorier med strategiske partnere samt brug af ekstern lokalisering til ex. 

afgangsudstillinger m.v. også for, i forhold til en bredere omverden, at kunne vise vores 

samfundsrelevans. 

Ad.8. Opsamling af drøftelser på dag 1 

MLA bød velkommen på dag 2, og refererede fra det fine oplæg aftenen forinden, af Torben Klitgaard 

fra BLOX HUB, der er meget interesseret i et tættere samarbejde med os.  

Der blev konkluderet følgende hovedpunkter fra drøftelserne på dag 1: 

 Vedr. udviklingsprojekter er  der tilslutning til de syv skitserede projekter og  skal i det videre 

arbejde ske en prioritering af projekterne samt gerne inddragelse af Campusudvikling. 

 Vedr. organisering skal vi se på, om bacheloruddannelsen kan gøres bredere og 

kandidatuddannelserne har tydelig forskelle i specialerne. 

 Se i handlingsplanen hvor det internationale fokus kan styrkes yderligere. 

 Vedr. administrationen skal vi se på muligheder for at inddrage medarbejdere, samt klargøre 

de styrende principper. 

 Vi skal være klar over den historiske kontekst, vores brand og samfundsrelevans er et centralt 

fokuspunkt. 
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Bestyrelsen drøftede yderligere, hvordan man bedst kunne håndtere bredde ctr. elite, hvordan der 

kunne skabes gode eksterne miljøer med et internationalt fokus, samt hvordan den forestående 

dimensionering kunne håndteres ved en gennemtænkt proces. 

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

SLAW orienterede om de foreløbige tanker om nye aktiviteter som bygger på, at bestyrelsen tidligere 

har indikeret en ambition om at udvikle et nyt kandidatprogram (kimono-modellen) og videreudvikle 

efter- og videreuddannelse. Nye uddannelser skal akkrediteres i en omfattende proces. Det kan ikke 

foregå samtidig med institutionsakkreditering og derfor kan det med fordel ske på den anden side af 

denne – i 2018. KADK har ingen offentlig medfinansiering af formelle efter- og videreuddannelser og 

derfor er grundvilkårene p.t. anderledes end på universiteterne – hvilket søges ændret. Til gengæld kan 

KADK p.t. optage internationale betalingsstuderende som kommer fra ”uden for EU” uden det indgår i 

dimensioneringen. Ordningen er overført fra Kulturministeriet derfor er det usikkert om den kan 

fortsætte i et nyt ministerium. Rektoratet præsenterede følgende foreløbige tanker: 

Der fokuseres på at udvikle efter- og videreuddannelse. Det sker gennem udvikling af kurser, seminarer, 

sommerskoler osv.  – som ikke kræver myndighedsgodkendelser og der skal eksperimenteres med bl.a. 

i internationale udbud.  

På den anden side af institutionsakkreditering søges med afsæt i erfaringerne fra ovenstående udviklet 

og akkrediteret en ny masteruddannelse og en ny kandidatuddannelse. 

Antallet af betalingsstuderende fastholdes på det nuværende niveau fordi det forventes at særordningen 

ophører, men også for at sats på kvalitet – herunder skabe alliancer med eliteskoler uden for EU, der 

kan være rekrutteringsgrundlag.  

Bestyrelsen drøftede KADK’s muligheder for at tiltrække/fastholde udenlandske studerende 

sammenholdt med det økonomiske aspekt; der kan yderligere være muligheder i at tilbyde en helt ny 

kandidatuddannelse målrettet de bedste studerende fra professionsbachelor-uddannelserne, samt 

mulighederne for fremadrettet at arbejde med nye udbud inden for sommerskoler, kurser, seminarer 

m.v., der efterfølgende kan blive til nye udbud på masterniveau. Derudover kan der ligge gode 

muligheder i at lave sommerskoler/masterclasses evt. i samarbejde med eksterne for udenlandske 

studerende, der med tiden kan videreudvikles til formelle internationale masteruddannelser, her vil 

vores force være at bruge kimono-modellen og fokusere på det kunstneriske hvor vi står stærkt. 

Ad.10. Handlingsplan del 4: Implementering og økonomi    

SLAW redegjorde for de foreløbige planer, der efterfølgende vil blive konkretiseret specifikt for at skabe 

overensstemmelse med nedgangen i indtægterne. 

MLA pointerede, at Handlingsplanen har en indbygget dobbelthed, nemlig at den indeholder 

besparelser på nogle områder samtidig med opprioriteringer på andre områder og at det er væsentligt 

for bestyrelsen at give rektoratet et klart mandat til dette. Bestyrelsen drøftede herefter forskellige 

muligheder for at styre udviklingen og på en gang at skabe en handlingsplan, der både er robust og 

skaber råderum, men som samtidig har fokus på at skabe ”ro” omkring  arbejdet internt i 

organisationen.  

Bestyrelsen har derfor givet ledelsen mandat til at fortsætte arbejdet med handlingsplanen og dens 

implementering ud fra dette princip. Bestyrelsen ønsker en fremadrettet handlingsplan, der sikrer et 

mindre og styrket KADK , der tilbyder  rum og arbejdsvilkår for den udvikling og de projekter som 
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handlingsplanen udstikker. Og er ikke indstillet på en salamistrategi med løbende besparelser år for år 

der samtidig skaber utryghed og dårlige arbejdsvilkår for både studerende og medarbejdere. 

Ad 11. Kommunikationsbilledet omkring KADK      

MLA præsenterede de drøftelser, der havde været vedr. et ønske om strategisk kommunikation. 

SHOL takkede for muligheden for at præsentere sine overvejelser på en fremadrettet kulturforandring i 

f. m. kommunikation. 

Hun skitserede de udfordringer KADK står over for: 

 

 Voksende krav fra omverden 

 Konkrete sparekrav 

 Svagt image 

 Fremtidig udvikling under pres 

  

Samt de strategiske mål, der skal arbejdes ud fra: 

 

 Ekstern synlighed/sætte dagsordenen 

 Ny strategisk grundfortælling 

 Tre strategiske temaer: 

 Samfund og relevans 

 Kunst og kultur 

 Erhverv og vækst 

 

KADK’s fokus skal skifte til strategisk kommunikation, hvor vi i stedet for afsenderorienteret 

(indadvendt) kommunikation i stedet for har modtagerorienteret (udadvendt) kommunikation. 

Som eksempel på dette blev nævnt afgangsprojektet ”Chemo to go”, forskningsbevilling i f.m. 

håndtering af ældreudfordring, og drøftelser af hvad arkitekter kan bidrage med i energipolitikken. 

Fremadrettet skal der være fokus på både nye prioriterede målgrupper som politikere, presse, 

erhvervsliv og branche, og der skal arbejdes på flere kanaler; presse, lobby og events. 

SHOL orienterede herefter om den måde der i f. m. Folkemødet var blevet arbejdet strategisk med 

kommunikationen, således med at orientere om hvorfor det er vigtigt at kende til KADK og det vi kan 

bidrage med. Der var blevet sendt VIP-invitationer ud, en stor del af medarbejderne havde deltaget i 

paneldebatter, også paneldebatter som vi også var arrangører/ordstyrere af, og der var blevet deltaget 

aktivt i øvrige debatter. KADK’s fremadrettede mål, er at skabe nye ønskede resultater, med 

understøttede prioriterede indsatser/initiativer som en forudsætning for dette. 

Bestyrelsen drøftede herefter det fremlagte oplæg, hvor der var bred enighed om, at det var godt og 

gennemarbejdet, og dejligt at kommunikationen ses i en større strategisk sammenhæng med fokus på 

hvordan KADK bliver kendt og anerkendt.. Desuden drøftedes hvordan man kunne sikre, at de mange 

bredtfavnende forskningsresultater på KADK kunne formidles med respekt for den enkelte forskers 

arbejde, og samtidig med fokus på at få information ud til såvel fagfæller som den brede befolkning som 

målgruppe.  

Der var enighed om, at de sociale medier skal bruges aktivt, og gerne med et yderligere fokus på det 

visuelle muligheder, også for at få nye målgrupper i spil, samt at det nuværende KADK-brand skulle 

videreudvikles aktivt også for at tiltrække eksterne ressourcer m.v. Det blev drøftet hvorvidt  brug af 
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forskellige navnebetegnelser i KADK-regi kunne virke forvirrende såvel internt som eksternt. 

Bestyrelsen udtrykte stor ros for det fremlagt arbejde med kommunikationsstrategi og det blev aftalt,, at 

et konkret udkast til kommunikationsstrategi forelægges på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i 

august.  Dette også med henblik på at forberede kommunikationsprocesser og tiltag  i det videre arbejde 

frem mod septembermødet. 

Ad.12. Afslutning og eventuelt 

MLA takkede bestyrelsen for gode drøftelser på baggrund af fine og gennemarbejde oplæg, og så frem til 

at rektoratet nu kunne arbejde videre ud fra de gode og ambitiøse rammer, der var tilvejebragt. 

Ad.13. Personalerelateret punkt 

Lukket punkt. 


