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Den 26. august 2016, kl. 9-13 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 
 

2. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor 
 

3. Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK (LUKKET PUNKT) 
 

4. Kommunikation: strategi/handlingsplan (LUKKET PUNKT) 
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Referat 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (MLA) bød velkommen til dette vigtige bestyrelsesmøde, hvor 

beslutningen af Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK og kommunikationen af denne var 

hovedpunkterne. 

 
Dagsorden blev godkendt og referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 23. august 2016 blev 

godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 2. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor 

MLA orienterede om, at hun og LDL har afholdt møde med departementschefen, et godt og 

konstruktivt møde. Agnete Gjersing er nu orienteret om de forventeligt i dag på bestyrelsesmødet 

vedtagne planer, herunder planerne vedr. Bornholm. Desuden modtog Agnete Gjersing på mødet en 

forespørgsel fra KADK, om hvorvidt der vil være mulighed for at KADK skærer hurtigere ned på 
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studenterantallet end dimensioneringsplanen tilsiger. Dette vil kunne imødegå det problem, at der kan 

opstå en periode på nogle år, hvor der bliver mindre individuel undervisning til de studerende. 

 

LDL orienterede fra sit møde med styrelsesdirektør Nils Agerhus, der ligeledes blev orienteret om det 

baggrundsarbejde, der dannede grundlag for den til bestyrelsen fremlagte Handlingsplan. 

M.h.t. planer om selveje, vurderes Styrelsen nu at have en mere afventende holdning til processen. 
 

 
Der er desuden landet en endelig aftale om stillingsstrukturen på Designskolen. En god model, der 

bevirker, at vi får en realkompetencevurdering, altså en intern faglig vurdering af kompetencer (i 

relation til kravet om kandidatniveau) hos kommende undervisere uanset inden for hvilken stillingstype 

der er tale om; faste stillinger/timelærere. 

 
LDL orienterede yderligere om en god dialog med Konservatorskolens aftagerpanel i forhold til 

begrænsning af dobbeltuddannelse (høring af Lovforslag om ændring af lov om adgangsregulering ved 

videregående uddannelser, UDS-sagsnr. 16/036557), hvor Konservatorskolens optag hvert tredje år gav 

særlige udfordringer i relation til hvad mulige ansøgere skulle bruge ”ventetiden” til. Vi håber således at 

få en dispensation. 

 
Ad. 3. Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK 

MLA indledte punktet med at orientere om det brev, der var tilsendt bestyrelsen fra programansvarlige 

på Arkitektskolen, samt henvendelsen fra SU’s B-side. 

 

MLA bemærkede i forhold til det fremsendte brev: 

o At der i dette en stor anerkendelse af den tillidskultur, der er opbygget på KADK gennem de sidste 4 

år, af den nuværende uddannelsesstruktur, af et mangfoldigt fagligt miljø og et ønske om at bidrage 

til nye arbejdspladser for dimittender. Og det anerkendes, at de eksterne krav om dimensionering 

kræver markante forandringer af KADK og at dette er baggrunden for at Handlingsplanen nu er 

blevet udarbejdet. 

 

o At Handlingsplanen adresserer hvordan der kan sikres økonomisk råderum, tryghed for studerende 

og medarbejdere og samtidig skabe mulighed for udviklingskraft og fremadrettet udvikling af 

KADK. 

 
o At Handlingsplanen udstikker rammer og retningslinjer for ledelsens videre arbejde med 

udviklingen af KADK, i samarbejde med medarbejdere og studerende. Bestyrelsen skal forholde sig 

til planen på dette overordnede niveau. Det er ikke bestyrelsens opgave at drøfte faglige opdelinger 

og detaljer i planen. Handlingsplanen skaber i øvrigt rum for de drøftelser og den involvering, som 

de programansvarlige efterlyser. 

 

o At processen omkring Handlingsplanens tilblivelse – med en omfattende dialog og proces på 

KADK og flere drøftelser i bestyrelsen- har været kendt længe og vi er nu nået til en endelig 

vedtagelse. 

 

Vedr. SU-henvendelsen fra fredag eftermiddag bemærkede MLA:  

• At A-siden løbende har orienteret om processen, blandt andet på møder for alle studerende og 
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medarbejdere.  

• At LDL siden starten af 2016 har gjort det klart at den del af processen der handlede om 

programmer og enheder var for personfølsom til at drøfte i fora uden for KADKs ledelse.  

• At der på SU-møder har været drøftet forhold vedrørende afskedigelser og SUs B- side har ikke 

tidligere haft bemærkninger til processen og først med brevet den 23. september 2016  gjort det 

klart for A-siden, at man ikke følte sig tilstrækkelig informeret. 

 

• Ledelsens information af både SU og KADK som sådan har, som det fremgår af det udsendte 

notat, været åben og omfattende. Den åbne linje rektoratet har, anbefales fortsat. 

 
LDL skitseredes herefter hovedtræk af Handlingsplanen og fremhævede følgende: 

 
 

• At der er krav om 30 procent dimensionering af uddannelserne, og et yderligere 8 procent fald i 

bevillingerne og vores hovedfokus er at få dimittenderne i arbejde. Handlingsplanen gælder for 

2016 til og med 2019, der skal ske udvikling og effektivisering og i forbindelse med vores fokus på 

at få de studerende i arbejde har det været nødvendigt, at træffe aktive valg om at noget skal skæres 

fra. 

 

• At den forløbne proces for udarbejdelsen af Handlingsplanen, har været en proces hvor ledelsen 

efter løbende og omfattende dialog med alle på KADK, har haft god tid til at skabe et velfunderet 

beslutningsgrundlag. Åbnes der mulighed for at processen ”strækkes ud” vil der opstå uro og 

utryghed i en længere periode for de berørte og i forhold til den kommende udviklingsproces, der 

forudsætter at aktiviteter sættes i gang hurtigst muligt. 

 

• At Handlingsplanen beskriver en udvikling, der allerede er i gang på KADK, eksempelvis har vi 

allerede fokus på, at praktik er en meget væsentlig faktor i forhold til, at de studerendes 

efterfølgende kommer i beskæftigelse. Der er ligeledes fokus på det bredere arbejdsmarked og et 

bredere netværk og at de studerende skal kunne sætte ord på deres egne kompetencer også over for 

”ikke-fagfæller” som led i at skabe kendskab til hvad vores dimittender kan. Når man er bachelor 

skal man som minimum kunne gå direkte ud og være på niveau med branchen og som kandidat 

skal man kunne udvikle branchen/erhvervet. 

 

• At det er vigtigt, at vi har en offensiv strategi og kan udbrede viden om KADKs kompetencer. De 

udviklingsprojekter der planlægges; bl.a. vedr. praktik, digitale platforme, match-making, 

mentorer, og fælles start-up-miljøer, samt arbejdet med FN’s verdensmål skal alle medvirke til at 

styrke de studerendes kompetencer. At styrke de teknologiske og erhvervsrettede kompetencer 

kræver desuden en massiv ”funding” også f.s.v.a. udstyr og maskiner. 

 

I forhold til dimensioneringen orienterede LDL om, at der er planlagt følgende: 
 
 

• At der på Designuddannelsen skal der være et institut mindre, 6 færre bachelorprogrammer og 7 

færre kandidatprogrammer. På Arkitektuddannelsen skal der være 4 færre kandidatprogrammer. 

De kriterier der har været brugt i processen, er bl.a. vores nuværende styrkeposition på området og 

en forventet fremtidig styrkeposition, samt kritisk masse. LDL gennemgik herefter det nye 

organisatoriske uddannelses set-up, samt program og institutstruktur. 
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Som noget særligt er der vedr. uddannelsen på Bornholm ikke planlagt en dimensionering, derimod 

styrkes denne som led i en regional udvikling og det foreslås desuden, at den akkrediteres som en 

professionsbachelor, for at understøtte det kunsthåndværksmæssige fokus. 

 

Følgende specialer nedlægges/omlægges på Design: 

• Production Design 

• Industriel Design og Keramisk Form 

• Tekstildesign, lægges ind i andre programmer 

• CO-design, lægges ind i alle andre programmer og der arbejdes på at lave en international 

master 

• Programmet på Bornholm omlægges til professionsbachelor 

• Skrift og Wayfinding, lægges ind i andre programmer 
 
 

Følgende specialer omlægges på Arkitektur: 

• Arkitektonisk Belysningsdesign, lægges ind i andre programmer 

• CITA arbejdes på at lave til en international master 
 
 

SLAW orienterede om de økonomiske konsekvenser på det administrative område, som bliver beskåret 

med 7 mio. hvilket på kort sigt imødegås med optimering af funktioner og beskæring af opgaver, forslag 

om lukning af campus om natten, flytning af biblioteket i Amaliegade. På længere sigt vil der blive 

arbejdet med et samlet campus via flytning af Konservatorskolen til Holmen bedre langtidsplanlægning 

af undervisning, sammenhængende printfaciliteter, fælles HR-system og andre fælles IT-systemer m.v. 

 

LDL understregede, at den videre proces med implementering af Handlingsplanen vil ske i fortsat dialog 

med SU, kommunikation internt og eksternt, proces med afskedigelser, implementering og 

dimensionering. Detaljeringen og udmøntningen af programændringerne vil ske i samarbejde på de 

enkelte institutter. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter oplægget til Handlingsplan for et nyt fokuseret KADK. 
 
 

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at det var en beklagelig situation med de nu nødvendige tiltag. 

Men også, at der i det fremlagte oplæg var tænkt over de foreslåede tiltag og deres konsekvens i f.t. 

KADK fremadrettet. 
 
 

Følgende punkter blev fremdraget i drøftelserne: 
 
 
Om Handlingsplanens indhold 
 

• De gode foreløbige ideer og tanker fra bestyrelsesseminaret i juni og de drøftelser der var her 

ses indarbejdet i Handlingsplanen 

• KADK har lyttet til og fulgt ideerne i Eldrup-udvalgets anbefalinger – det er også et stærkt 
signal til omverden, at implementere de foreslåede tiltag  

• Mange, såvel indenfor design som arkitektur, arbejder ud fra metoder, der giver dem 

kompetencer til at vare tage jobs inden for en bred vifte af områder og brancher – det skal 

KADK bygge videre på, for at udvide kendskabet til dimittenderne og arbejdsmarkedet for dem 

• I arbejdet med den nye programstruktur er det afgørende at Handlingsplanens rammer 
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holdes for øje og intentioner udmøntes. Vigtigt, ikke kun at fokusere på de 

erhvervsrettede muligheder, men også have kunst og forskning med som prioriterede 

områder 

• Frigjorte midler, skal anvendes til at styrke og udvikle KADK 

• KADK skal være opmærksom på, at dimittender fra andre tilgrænsende uddannelser der 

udbydes af andre uddannelsesinstitutioner befinder sig på det samme arbejdsmarked som 

KADK-dimittenderne, og således også søger de samme job. Vi skal have fokus på de brede 

arbejdsmarked 

• Det ses gerne, at ændringer på KADK fra for to år siden får lov til at virke med de gode 

resultater der nu kan ses, inden man laver om igen og inddrage de faglige miljøer mere i en 

konstruktiv faglig tone 

• Bekymring i forhold til tidsplan, kan man nå at formulere de nye programmer tids nok, og 

efterfølgende melde ind til KOT? Vi håber på en ”minimal-model”, der kan udfyldes senere, 

når flere forhold er afklaret 

• De nuværende programmer har virkeligt ”leveret varen”, men dimensioneringen er et 

uomgængeligt krav som vi skal forholde os til 

• Færre programmer vil også på det administrative plan gøre arbejdet lettere, så burde der ud 

fra dette synspunkt være prioriteret endnu hårdere? 

• Der skal være opmærksomhed på de særlige forhold omkring uddannelsen på Bornholm, også 

fremadrettet når den forventeligt akkrediteres som en professionsbachelor 

• Fokus på, at KADK også efter en dimensionering skal have faste undervisere med dybe 

kvalifikationer inden for forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde, samt at dette prioriteres i 

KADKs fremadrettede udviklingsstrategier 

• Handlingsplanen er også et ideologisk valg i forhold til de ændringer der lægges op til, og der 

kunne godt være argumenteret bedre for de trufne beslutninger i forbindelse med oplægget 

 
 
I forhold til eksterne 

 
• KADK er en del af det omliggende samfund og det politiske system via ministerier og styrelse 

og skal forholde sig til denne virkelighed 

• Vise omverden, hvad der er KADKs spidskompetencer, og blive bevidst om egne 

kvalifikationer 

• De gode netværksrelationer, der allerede er på KADK i f.t interne og eksterne interessenter, 

skal tydeliggøres og videreudvikles til nye områder, og det studerende skal inddrages i denne 

proces, så de selv bliver en del af dette 

• Det er vigtigt, at der med erhvervsrettet ikke forstås, at kandidaternes kompetencer skal være 

1:1 med det arbejdsmarked, vi kender i dag, men at de kan være med til at udvikle det 

 
 

Om det processuelle 
 

• Vigtigt, at kunne drøfte Handlingsplanen i dybden, for at sikre en kvalificeret beslutning  

• Bestyrelsen skal være opmærksom på sit overordnede beslutningsmandat – ansvaret for 

detailbeslutninger og eksekvering ligger hos den daglige ledelse 

• Godt for processen og resultatet, at der har været tid til drøftelser, idéoplæg m.v. hen over 

foråret for at kunne kvalificere beslutningsgrundlaget 

• Der opleves et ”Gab” i forhold til medarbejderinddragelsen mellem arbejdet med idékataloget i 

foråret og den endelige Handlingsplan 
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• Sikre sig, at den samlede KADK-økonomi hænger sammen i dimensioneringsprocessen, 

hvilket kan være svært at se af Handlingsplanen, når det bagvedliggende datagrundlag ikke er 

tilgængeligt 

• Særligt aftalte vilkår søges harmoniseret, så forholdene bliver ens for medarbejdere uanset 

hvilken ”skole” de evt. tidligere arbejdede på, og de studerendes værkstedsforhold skal 

ensrettes og forbedres 

• For alle implicerede er det vigtigt, at processen bliver så ordentlig og reel som det er muligt i 

den givne situation og ikke unødigt trække den i langdrag 

• Vigtigt, at dimensionering ikke bliver ”de lange knives nat”, men at beslutningerne tages på et 

oplyst og forsvarligt grundlag 

 

Bestyrelsen drøftede niveauet for rammebeslutningerne og mulighederne for efterfølgende at foretage 

ændringer og rettelser i relation til den fremlagte handlingsplan. 

 

I .f.t. henvendelsen fra SU drøftede bestyrelsen SU’s ønske om mulighed for information og selvstændig 

drøftelse af Handlingsplanen udover de drøftelser SU allerede har været involveret i, i relation til 

processen for såvel frivillige som ufrivillige fratrædelser. LDL beklagede i den forbindelse, at hun ikke 

havde været opmærksom på, at SU havde et uudtalt ønske om at drøfte selve Handlingsplanen. LDL 

gjorde klart, at Handlingsplanen bl.a. med sit indhold af personfølsomt materiale havde kompliceret en 

meget konkret drøftelse i SU. Et godt samarbejde med SU er dog vigtigt. En konkret behandling i SU vil 

indebære, at den samlede proces forlænges med ca. en måned for at SU reelt kan få tid til at sætte sig ind 

i materialet og grundigt drøfte Handlingsplanen. 

 

MLA fandt det vigtigt, at imødekomme SU’s synspunkter og ønsker om yderligere information, men 

udtrykte samtidig betydelig bekymring for at de personfølsomme forhold, der ligger i Handlingsplanen 

og som den hidtidige proces har været tilrettelagt efter kan blive vanskelig at sikre. 

 

Bestyrelsen var enige i vigtigheden i en god dialog med og et godt gensidigt samarbejde i SU, og 

drøftede herefter hvilke implikationer en udskydelse af den samlede tidsplan havde for hele 

dimensioneringsprocessen, herunder at medarbejderne i givet fald skulle gå en måned længere i 

uvished om de påtænkte personalereduktioner.  

 

Der var enighed om at bede Rektor orientere SU om, at bestyrelsen - a.h.t de personfølsomme 

oplysninger - er bekymrede for en forlængelse af processen, for at få tid til yderligere information og 

drøftelse af Handlingsplanen. 

 

På baggrund af bestyrelsens drøftelser blev følgende besluttet: 
 
 

”Bestyrelsen tiltræder Handlingsplanen med de bemærkninger, der fremgår af den udsendte indstilling 

med den tilføjelse, at SU tilbydes mulighed for en grundig orientering af ledelsen samt tid til at drøfte 

de rammer og retningslinjer Handlingsplanen udstikker og til at komme med eventuelle kommentarer. 
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Såfremt SU ønsker dette, indkaldes bestyrelsen til et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo oktober, 

hvor bestyrelsen vil få forelagt eventuelle kommentarer på baggrund af drøftelsen i SU. Hvis der på 

baggrund af dette opstår behov for justeringer vedr. de rammer og retningslinjer Handlingsplanen 

udstikker tager bestyrelsen stilling hertil på dette ekstraordinære møde”. Der var særstandpunkt fra 

Anders Abraham, Lisbeth Dam og Ann Merete Ohrt. 

 

De bemærkninger bestyrelsen tiltrådte Handlingsplanen med, er  følgende: 
 
 

• Handlingsplanen fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer, som i den kommende 

periode udvikler KADK i retning af et styrket, mere erhvervsrettet og mindre KADK. Den gør 

KADK i stand til på én gang at investere i udvikling, som får kandidaterne på arkitekt- og 

designuddannelsen hurtigere i arbejde på et udvidet arbejdsmarked og at sikre at KADK, både 

på kort og lang sigt kan levere høj kvalitet under nye rammebetingelser med faldende optag og 

bevillinger. 

 

• Handlingsplanens beskrivelse af konkrete udviklingsprojekter, blandt andet styrkelse af 

fællesundervisning inden for erhvervsrettede og teknologiske emner og etablering af et fælles 

forskningsunderstøttet, højteknologisk værksted/laboratorium, som er tilgængeligt for 

virksomheder er afgørende for, at KADK kan leve op til ovenstående målsætninger. 

 

• Der er i handlingsplanen skabt det nødvendige økonomiske råderum til at disse 

udviklingsprojekter kan gennemføres i et tempo, så de får den ønskede effekt. Dette sker med 

afsæt i en konkret plan for, hvordan den nuværende tilrettelæggelse af arkitekt- og 

designuddannelserne kan justeres, hvordan der kan gennemføres besparelser og 

effektiviseringer af administration og drift og hvordan lokaleforbruget mindskes i takt med at 

studentertallet falder. 

 

• Der er i handlingsplanen også taget organisatoriske hensyn. De hensyn handler om at sikre 

holdbare vilkår for KADKs undervisning og undgå en årelang periode med løbende 

besparelser, og der til hørende usikkerhed for både medarbejdere og studerende, og samtidig 

at sikre de nødvendige ressourcer og mentalt overskud til udvikling. 

 

• Som konsekvens heraf anviser handlingsplanen, at der hurtigt og i én proces frem mod 2020 

gennemføres de nødvendige personalereduktioner. En del af denne proces handler om at tage 

stilling til mulige aftrædelsesordninger, begrænsninger i korte ansættelser og andre greb, der 

kan begrænse omfanget af nødvendige personaletilpasninger. 

 

• De økonomiske hensyn handler om håndtering af faldende bevillinger. Det vil være 

nødvendigt, på kort sigt, at foretage investeringer i udvikling, for at være rustet til de 

bevillingsfald, der forventes at ligge fra 2020 og til 2023. Som eksempel på udviklingstiltag af 

denne karakter i perioden 2017-2020 kan blandt andet nævnes, at der investeres i digitale 

løsninger, som forventes at medføre effektiviseringer. Endelig er handlingsplanens fokus på 
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hurtigere beskæftigelse for dimittender også økonomisk fremtidssikring af uddannelserne, idet 

eventuelle, nye bevillingsmodeller, hvor dimittendledighed er i fokus imødegås. 

 

• Handlingsplanens justering af institutter og uddannelsesprogrammer på arkitekt- og 

designuddannelsen indbefatter bredere bachelorprogrammer på designskolen og nedlæggelse 

af et antal specialer. På arkitektuddannelsen reduceres antallet af programmer frem mod 

2023. Det fremtidige programlandskab er afstemt med de konsekvenser, dimensioneringen 

har haft på specialerne på Designskolen i Kolding, på Arkitektskolen Aarhus. Handlingsplanen 

er således baseret på en samlet samfundsmæssig tilgang til uddannelserne, hvor de faglige 

miljøer og specialer inden for design og arkitektur ses under ét på tværs af de tre videregående 

Kunstneriske uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

 
• Handlingsplanen tilrettelægger Dimensioneringen på den måde, at der ”overføres” 10 

finanslovsstuderende fra designuddannelsen til arkitektuddannelsen, således at 

designuddannelsen på KADK i 2017, 2018 og 2019 har færre studerende end den udmeldte 

dimensionering tilsiger. På den måde imødegår handlingsplanen den skævhed, der ligger i, at 

der på landsplan er lagt op til en "skæv" dimensionering mellem de kunstneriske uddannelser, 

hvor designuddannelserne påvirkes mindre end ledighedstallene for denne gruppe tilsiger. 

 

• I forbindelse med udvikling af et mindre og styrket KADK er opmærksomheden tillige rettet 

mod at skabe synergi med konservatoruddannelsen. Der vil parallelt med handlingsplanens 

implementering blive arbejdet med et konkret forslag til hvordan konservatoruddannelsen kan 

blive flyttet og blive en del af campusmiljøet på Holmen. 

 

• Det videre arbejde med Handlingsplanen, dens konkrete udmøntning og implementering, er 
rektoratets og ledelsens ansvar og vil foregå i løbende dialog og proces med medarbejdere og 
studerende på KADK. Bestyrelsen vil løbende følge fremdriften gennem rapportering til 

bestyrelsens møder. 

 
Følgende ønskede særstandpunkter ført til referat: 

Anders Abraham kan ikke tilslutte sig ændringerne i strukturen af kandidatprogrammer på 

Arkitektskolen, og er kritisk overfor at de programansvarlige ikke er blevet hørt i processen. Anders 

Abraham mener at man bremser den en gode udvikling i den faglige struktur som kører i dag ved at 

nedlægge og ændre kandidatprogrammer som kører godt i dag. 

 
Lisbeth Dam og Ann Merete Ohrt havde sammen følgende kommentarer: 

Som kommentar til handlingsplanen er vi kritisk overfor den brede bachelorstruktur, der kommer til 

at være på Designskolen. Designskolen har indtil for 2 år siden haft en bred bachelor på første år 

uden noget positivt resultat - de studerende blev ikke specialiseret nok. I 2014 specialiserede de 

studerende sig allerede fra første semester. Det har haft en meget stor positiv effekt på undervisnings 

kvalitet og relevans, hvor de studerende har været så specialiseret i deres egen fag at de har kunne 

arbejde tværfagligt og bredt indenfor andre felter. 
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Derudover skal det noteres at de ledighedstal vi ser fra Designskolen, netop er fra en struktur, hvor 

man har haft et bredt første år. 

 

Derfor er det vigtigt at man stadig kan specialiserer sig allerede fra første år på designskolen. Er der 

mulighed for stadig at søge ind på forskellige linier eller med hovedfag, så man som studerende kan 

finde ud af hvad man kan i forhold til andre studerende? Hvordan afspejles specialerne i de nye 

bachelorprogrammer? 

 

I øvrigt er det vigtigt, at navnet på disse programmer vil afspejle fokus på nytænkende teknologi, 

udover det tre-delte vidensgrundlag (produktdesign er meget gammeldags og bagudrettet). 

 
Ann Merete Ohrt ønskede desuden følgende til referat: Jeg støtter handlingsplanen med følgende 

kommentar: Det bekymrer mig, at de i handlingsplanens 2 foreslåede brede BA programmer på 

Designskolen, i løbet af meget kort tid tydeligt skal kommunikeres internt og eksternt (fx til KOT). 

Efter min mening bør de nye brede bachelorprogrammer afspejle hvordan specialerne integreres ift 

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

specialisering. Derudover mener jeg, at fokus på nye teknologier er et meget centralt 

omdrejningspunkt i programmerne, som skal kommunikeres klart. 

 

Lisbeth Dam ønskede desuden følgende til referat: 

Det er en skam for fremtidens design at tekstilfaget bliver nedlagt som speciale på designskolen. 

Selvom specialerne er koordinerat med Kolding Designskole, betyder den nye struktur at man ikke 

kan få en specialiseret tekstil kandidat i Danmark. Tekstil på KADK er ikke kun konstruktion af stof, 

men også en undersøgelse af materiale, overflader, farver, taktilitet og sanselighed. I 2014 blev tekstil 

lagt på institut med møbel, rum og arkitektur. Her kan faget udfolde sig indenfor dets store 

spændingsfelt, og derved netop skabe relevans for forksning indenfor fremtidens materialer og 

tværfagligt samarbejde. Tekstiludviklingen på KADK, inden for møbel, rum og arkitektur, er unik i 

Danmark. Jeg frygter at den nye struktur vil tilbagerulle denne udvikling og derved mister Danmark 

et unikt ståsted indenfor design.   

 

MLA takkede LDL og SLAW for den udarbejdede plan. Det fremadrettede arbejde vil være en krævende 

proces for alle, men i fællesskab vil vi arbejde for at det lykkes at skabe et mindre, men styrket og nyt 

fokuseret KADK. 

 
Bestyrelsen besluttede desuden afslutningsvis på drøftelserne, at referatet fra dagens lukkede møde, 

skulle gøres offentligt tilgængeligt. 

 

Ad. 4: Kommunikation: strategi/handlingsplan 

SHOL gennemgik oplæg til ”Kommunikationsstrategi – fra intern fusion til ekstern synlighed”. 

Fremadrettet vil der blive arbejdet med KADKs synlighed ud fra et strategisk perspektiv. Vi skal skabe 

et image fra oplevet ”nice” til oplevet ”need”, vise at KADK skaber værdi for samfundet og sikre, at dette 

bliver kommunikeret eksternt, for at skabe legitimitet til KADKs arbejde i fremtiden. 

 

Der arbejdes med kommunikation ud fra tre forskellige vinkler, således kunst og kultur, samfund og 

velfærd samt erhverv og vækst, hvor det vil være vigtigt at placere gode fortællinger/historier i en 
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konkret kontekst, hvilket sker i relation til aktuelle debatter og politiske dagsordener. 

Vores grundfortælling flyttes bl.a. fra et fokus på hvem vi er til hvilken effekt vi har. De sociale medier 

skal udvikles på forskellige platforme for at arbejde konstruktivt med kommunikation også på nye 

dialogbaserede medier, desuden skal dialogen med de politiske interessenter styrkes. 

 

LDL takkede for oplægget, der vil blive behandlet igen på et senere bestyrelsesmøde og tilføjede, at 

KADK skal vise, at vi har de gode løsninger og dermed søge at sikre, at vi ikke igen fremadrettet bliver 

dimensioneret. 
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Ad. 5: Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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