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Udviklingsseminar onsdag den 11. september, kl. 12:30 – 22:00 
 
Velkomst og godkendelse af dagsorden med følgende temaer:  
 

A. Kvalitetsudvikling af uddannelserne 
1) KADK:LAB (opfølgning) 
2) De fire dagstudier 
 

B. Workshop, Branding 
 

C. Udvikling af forskning 

Velkomst og godkendelse af dagsorden til udviklingsseminar 
Mette Lis bød velkommen til Peter Svarre, Faglederne samt bestyrelsen til de to dages møde, og 
orienterede nærmere om seminaret indhold. Dagsordenen for dag 1 blev godkendt.  

Peter Svarre præsenterede sig selv og holdt oplæg som til åbningen af det nye studieår, samt med 
udgangspunkt i sin bog ”Hvad skal vi med mennesker” 
Oplægget fra skoleåbningen kan ses her: https://www.petersvarre.dk/single- 
post/2019/09/02/Festtale-for-Kunstakademiet  

Bestyrelsen havde derefter med udgangspunkt i oplægget en dialog med Peter Svarre, som bl.a. 
handlede om, hvilke kompetencer man skal give kandidaterne i forhold til en fremtid, hvor det er 
sandsynligt at kunstig intelligens kan producere mulige løsninger, som det bliver designerens opgave at 
vælge ud fra. KADKs strategi følger den logik, at man for at kunne træffe det rigtige valg må have 
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konkrete formgivnings/konserveringskompetencer og at dette kvalificerer en til at træffe de rigtige valg 
og få mest muligt ud af potentialerne i den kunstige intelligens. 

Ad. A. Kvalitetsudvikling af uddannelserne 

1) KADK:LAB 

LDL orienterede om de visioner, der er i relation til KADK:LAB. Visionen for KADK:LAB er:  

•  Fra værksteder smalt koblet til uddannelserne,  
• over til bredt koblet til uddannelser og forskning/KUV, State of the art (flere digitale 

teknologier),  
• frem til bredt koblet til uddannelser og forskning/KUV, State of the art, strategiske 

samarbejdspartnere, start-up.  

Der er allerede nu afsat midler til at kunne udvikle KADK i denne retning. 
Da KADK ikke har samme midler til rådighed som ex. DTU, er vi nødt til at gribe det an på 
anden vis og også sigte mod ekstern finansiering. 
 
Bestyrelsen drøftede rektors oplæg og var enige om  følgende opmærksomhedspunkter til 
rektoratets videre arbejde med at udvikle KADK:LAB: 

• Ambitionsniveauet er højt - KADK:LAB er det tandhjul, der skal binde uddannelserne 
tættere sammen, både ud fra en teoretisk, praktisk og teknologisk vinkel.  

• KADK:LAB skal ikke begrænses til et bestemt område på Campus/bestemte bygninger – 
men gennemsyre uddannelserne og CAMPUS. 

• Andre (internationale) uddannelsesinstitutioner er muligt længere fremme end KADK, 
bl.a. m.h.t. til robotteknologi. Skal undersøges nærmere og vurderes ift. KADKs behov.  

• Vigtigt, at kunne tilvejebringe de nødvendige midler for at sikre udviklingen. Vi skal tænke 
stort -  tænke i best case scenario også i relation til muligheder for funding, hvor midler til 
daglig drift også skal indtænkes.  

• Vigtigt med et tæt samarbejde også i relation til vores ”omverden”.  

Rektor supplerede drøftelserne med, at det i KADKs handlingsplan allerede er besluttet at 
bachelorer skal matche branchen og kandidaterne skal kunne bidrage til at udvikle branchen 
når det handler om teknologi. KADKs ambitionsniveau ER højt ift. LAB. Og at det i det videre 
arbejde med udvikling af LAB er afgørende at styrke ledelsen på området, så vi kan sikre 
funding. Det skal sikres, at de maskiner der findes også bruges i forbindelse med 
undervisningen, og at der er ansatte der kan undervise i brugen af maskinerne.  

Bestyrelsesformanden takkede rektor for et godt indlæg og de gode drøftelser i bestyrelsen og 
bad rektoratet arbejde videre og komme med forslag til konkret løsning på kommende møde. 
Bestyrelsen ser frem til at fortsætte drøftelserne på baggrund af et oplæg fra rektoratet, der: 

• Beskriver den fremadrettede proces og tidsplan for arbejdet med en klar og ambitiøs 
vision for KADK:LAB. 

• Herunder finansieringsmuligheder – også nødvendig ekstern funding. 
 

2) De fire dagsstudier 

Rikke Bjarnhof orienterede om Konservatoruddannelsen 

En fysisk fusion af de konserveringsfaglige aktiviteter med resten af KADK, Holmen vil sikre 
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bedre synlighed for konservatoruddannelsen. Det er en lille uddannelse og det eneste sted i 

Danmark, der uddannes konservatorer. Uddannelsen er anerkendt i hele verden for sin bredde 

og kompetencer. 

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i de naturvidenskabelige teorier og har både bachelor, 

kandidat og ph.d. uddannelser. Studieordningerne er justeret for nyligt, der er er en ramme på 

70 studerende (en stor del kvinder) hvilket dækker markedets behov. Der er en tværfaglig 

kandidatuddannelse. De 4 bacheloruddannelser er:  

• Grafisk konservering  
• Kulturhistorisk konservering  
• Kunstkonservering (bemalede overflader, ex. malerier m.v.)  
• Naturhistorisk konservering  

Programmet Monumental konservering er nu fordelt ind under de øvrige programmer. 
80- 90% af de studerende går efter uddannelsen ud og får job på museerne, men dette er 
sårbart i f. t. disses økonomi. Dog skal museerne have konservatorer (en af de fem søjler i 
museumsloven), men også kommuner, virksomheder og private kan bruge konservatorer. 
KADK skal være med til at sætte dagsorden for bevarings- og konserveringsområdet. 
Konservatorer kan være i mange forskellige brancher, ikke kun i den traditionelle kunstverden, 
men også inden for byggebranchen, efterforskning m.v. Med så forholdsvis få kandidater kan 
nøgletal for ex. ledighed dække over meget få konkrete personer.  

Der er en forholdsvis lille medarbejderstab bestående af 12 lektorer med både undervisning og 
forskning, 1 kemiker, 2 laboranter, 6 ph.d., suppleret med mange eksterne specialiserede 
undervisere.  

De konserveringsfaglige aktiviteter vil have stor synergi ved at samlokalisere med den øvrige 
undervisning på KADK, Holmen, bl.a. for at udnytte uddannelsernes fælles vidensgrundlag og 
teknologi i undervisning. Fremadrettet kan man forestille sig, at der kan undervises i fælles 
emner, fx udstillinger hvilket kan sikre en tværfaglig brobygning og et frugtbart studiemiljø.  

Bestyrelsen drøftede herefter Rikke Bjarnhofs oplæg.  

Bestyrelsen takkede for en meget relevant præsentation. Det var spændende at høre mere 
uddybende om konservatoruddannelsen, også i forhold til, at det fra et værdiskabende 
samfundsmæssigt synspunkt er vigtigt at bevare/konservere. Der var følgende 
opmærksomhedspunkter fra drøftelsen: 

• Vigtigt, at de konserveringsfaglige aktiviteter kommer med over på Holmen og at der 

tænkes i yderlige muligheder for samarbejde mellem de forskellige uddannelser på KADK.  

• Kan ressourcerne på de konserveringsfaglige aktiviteter udnyttes bedre med et fælles 

introprogram/bredere bachelor for de studerende?  

• Væsentligt fremadrettet at kunne kombinere uddannelseselementer fra de forskellige 

KADK-uddannelser.  

• På forskningsniveau ses der også at være et stort samarbejdspotentiale.  
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Bestyrelsesformanden takkede Rikke Bjarnhof for præsentationen og pointerede, at det er 

vigtigt at der vil blive evalueret på uddannelsen i forhold til de nye tiltag, som bestyrelsen ser 

frem til at følge. 

Jakob Brandtberg Knudsen orienterede om Arkitektuddannelsen. 
Bestyrelsen drøftede herefter Jakob Brandtberg Knudsens oplæg. Der var følgende 
opmærksomhedspunkter fra drøftelsen: 

• Vedr. internationalt optag – kommer der nok relevante studerende ind? Kan vi tiltrække 

flere? 

• Hvilken synergi opnår vi konkret med Designuddannelsen?  

• Der er metodemæssige sammenfald, samt materialelære mellem Design- og 

Arkitektuddannelsen. Vigtigt, at vi udnytter de potentialer.  

• Vedr. de engelsksprogede programmer har vi kunnet vælge udenlandske studerende fra 

øverste hylde. De internationale studerende hæver niveauet.  

• Arkitektuddannelsen ser bredt på muligheder for udvikling, bl.a. gennem optag af flere 

studerende. 

Mathilde Aggebo orienterede om Designuddannelsen/Kunsthåndværkeruddannelsen på 
KADK, Bornholm 
Bestyrelsen drøftede herefter Mathilde Aggebos oplæg. Der var følgende 
opmærksomhedspunkter fra drøftelsen: 

• Industriel design er blevet udfaset bl.a. fordi der ikke var aktuel mulighed for at 

forskningsunderbygge uddannelsen. Dette overvejes i fremtidig programportefølje. 

• Fashionuddannelsen er under udvikling, bl.a. ser man på, hvordan man kan mindske de 

ressourcer der bruges i produktionsprocessen.  

• Uddannelsen på Bornholm er oprindeligt oprettet i 1997. Institutionen blev fusioneret 

med Danmarks Designskole i 2010, der er p.t. 46 studerende. 

Kunsthåndværkeruddannelsen er nu en kunstnerisk professionsbachelor, en helt ny type 

uddannelse, der ikke har eksisteret tidligere.  

• Af de 30 eksterne optagne på Design-kandidatstudiet på KADK, Holmen er 12 

oversøiske/betalingsstuderende.  

• Det overvejes om det vil være muligt at udvikle samarbejder med enten ITU eller DTU.  

• Forskningsandelen på design er øget med ca. 10 – 15 %, således at der nu er en 

forskningsandel på ca.40%, hvilket dækker over både videnskabelig forskning i traditionel 

forstand samt kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

• Vores forskere tiltrækker midler, også til nye områder. Det er vigtigt, at designfaget selv 

bidrager med kandidater til forskningen.  
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MLA afsluttede drøftelserne med at minde om, at bestyrelsen på bestyrelsesseminaret i september 
2018 fik en introduktion til KADKs efter- og videreuddannelse, og at der vil være en opfølgning på 
bestyrelsesmøde i 2020.  
 
Der var enighed i bestyrelsen om, at det er særdeles nyttigt at få indblik i institutternes arbejde.  

 

Ad. B. Workshop, Branding 

Rektor bød velkommen til Mads Quistgaard og Emilie Holm Sandholm fra Urgent.Agency, der er 

KADKs eksterne rådgivere i arbejdet med konkretisering af brandingstrategi. Rektor orienterede om 

den hidtidige proces, med inddragelse af forskellige medarbejdergrupper – der bidrager til at kvalificere 

konsulenternes arbejde. 

 

Mads præsentrede Urgent.Agency og dagens workshop, samt den inddragende proces de brugte for at få 

afklaret holdninger, frygt, ønsker m.v. i forbindelse med brandingstrategien. Processen har 4 

delelementer; Analyse, Brandstrategi, Design og Forankring. På mødet den 12. december præsenteres 

bestyrelsen for resultatet af arbejdet og forslag til visuel identitet samt navn. Bestyrelsen gennemførte 

workshoppen og takkede efterfølgende Urgent.Agency for en meget inspirerende og givende drøftelse.  

 

Ad. C. Udvikling af forskning 

Professor Mette Ramsgaard holdt oplæg om hvordan det er at udvikle et forskningsprogram (CITA), 

samt hvilke arbejdsopgaver dette indebærer. Hun nævnte bl.a.:  

• Ledelse og vision, kunne se mindst 4-5 år frem i f.t. medarbejdernes fokus.  

• Forskning i interdisciplinaritet  

• Kunne definere den kreative metode  

• Have ansvar for grundforskning  

• Se muligheder for samarbejde i nye konstellationer pa ̊ tværs af KADK samt med eksterne 

parter  

• Vigtigt at være åben over for teknologi og innovation  

• At støtte medarbejderne i at blive bedre  

• Sikre investeringer i faciliteter samt drift  

• Skabe rum for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere/studerende, herunder ph.d.- 

studerende.  

• Skabe synergi med resten af KADK  

 
Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde, torsdag den 12. september 2019, 
kl. 9.00 – 12:00 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden, bilag 
 

2. Orientering 
a) Orientering fra formand, bilag 
b) Orientering fra rektor, bilag 
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3. Økonomi 
a) Opfølgning på budget 2019 efter 2. kvartal, bilag 
b) Strategisk budget 2020 – 2022, bilag 
 

4. Opsigelse af lokaler på Esplanaden og flytning af KADK’s 
konserveringsaktiviteter til Campus Holmen, LUKKET PUNKT, bilag 
 

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde, bilag 
  

6. Bestyrelsens årsplan 2020, bilag  
 

7. Eventuelt  

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden til det ordinære bestyrelsesmøde 

Mette Lis bød velkommen og orienterede om dagens møde. Dagsordenen samt justeret referat blev 

godkendt.  

 

Ad. 2. Orientering 

a) Orientering fra formand 

• MLA orienterede om møde med vores nye minister (Ane Halsbo-Jørgensen), der bl.a. 

havde deltaget i udstillingsåbning af ”CLIMATE: Changes for a Sustainable Future”. 

• MLA orienterede om et møde hun har haft med en medarbejder, der er kritisk i forhold til 

citater i den udarbejdede omverdensanalyse. På baggrund af disse drøftelser har 

Hegelund og Mose udarbejdet et uddybende notat, der belyser baggrunden for brug af 

citat. Det er på baggrund heraf en fælles vurdering, at det konkrete citat er skarpere end 

der er bredt dækning for i de foretagne interviews, der ligger til grund for 

omverdensanalysen. Omverdensanalysen vil på den baggrund blive justeret og de to 

relevante sætninger taget ud. Den tilrettede analyse vil blive sendt rundt med et 

nyhedsbrev og lagt ud på intranettet. Derudover vil pågældende medarbejder blive 

orienteret herom. MLA og LDL holder desuden et opfølgende møde med Hegelund og 

Mose. Rektor har i øvrigt orienteret SU om justeringen. 

Bestyrelsen tiltrådte denne justering af omverdensanalysen.  

b) Orientering fra rektor 

• Rektor orienterede om det igangværende arbejde med akkrediteringsprocessen. Det er et 

meget stort arbejde, der involverer en stor gruppe medarbejdere. Der er stor fokus på 

vores dokumentation fra møder. For akkrediteringsinstitutionen er vigtigt, at der 

forefindes referater/skriftlig dokumentation, fra selv møder med ganske få deltagere. For 

KADK er dette også et ressourcespørgsmål.  

• Rektor orienterede yderligere om samarbejdet med CIID, hvor der arbejdes på, at KADK 

skal udbyde et kursusforløb sammen med CIID.  

• Rektor orienterede om det nye ”RUM og PLAN-system”, et nyudviklet learning 

managementsystem, der nu er taget i brug. Systemet har desuden en funktion til 

plagiatkontrol. Processen med udvikling af systemet har været et meget godt og 

inddragende forløb.  
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• Rektor uddybede, at vi er ved at være i mål med et forskningskvalitetssikringssystem. For 

at sikre bedre forankring på institutlederniveau er selve den organisatoriske struktur 

tilpasset.  

• Vedr. Encore har der fra konserveringsmæssig side været udtrykt bekymring m.h.t. 

området for konservering af organisk materiale og kemi. KADK ser ingen grund til 

bekymring og ministeriet er enig.  

Ad. 3. Økonomi 

a) Opfølgning på budget 2019 efter 2. kvartal 

SLAW orienterede om det udsendte kvartalsopfølgning. Efter 2. kvartal er der et overskud på 
ca. 15 mio., der forventes et tilsvarende underskud i de sidste to kvartaler af 2019, så vi ender i 
nul. Der har været øgede indtægter på betalingsstuderende, efter- og videreuddannelse samt et 
mindre forbrug på forskellige poster. I 2. halvår forventes disse periodeforskudte udgifter at 
blive aktiveret. Desuden blev der efter påske udmøntet ekstra midler som først forventes fuldt 
forbrugt i andet halvår. SLAW orienterede om, at den økonomiske udvikling følges nøje og der 
efter behov kan tages yderligere tiltag for nå budgetmålene.  
Bestyrelsesformanden pointerede, at det var vigtigt alt leve op til de aftaler der var indgået 
tidligere m.h.t. økonomi i balance og ikke generere yderlige overskud. 
 
Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning 

 

b) Strategisk budget 2020 - 2022 

SLAW orienterede om det strategiske budget for 2020 – 2022. Det præsenterede er et første 
”rå-udkast” og anvendes som input til den proces som skal føre frem til behandling af de 
endelig behandling af budgettet for 2020 på bestyrelsens møde til december. Det bygger på 
Finanslovsforslaget for 2019 idet der endnu ikke er vedtaget en Finanslov for 2020.  
 
Bevillingerne forventes at falde ca. 22 mio. kr. som konsekvens af dimensioneringen. De årlige 
to procents besparelser (omprioriteringsbidraget) betyder yderligere faldende bevillinger - 
som evt. bliver fjernet i den nye Finanslov jf. udmeldinger i valgkampen. Der er dog samtidig 
store usikkerheder om evt. huslejestigninger. Så på trods af, at omprioriteringsbidraget 
fjernes, er det ikke sikkert den nye Finanslov samlet vil stille KADK bedre, hvilket vil betyde 
faldende bevillinger på totalt op til ca. 28 mio. kr.  
 
Der taget højde for bestyrelsens ønske om at aktivere egenkapitalen. Derfor er indlagt 18 mio. 
kr. som ekstraordinære udgifter fordelt over de tre budgetår. KADK har søgt Ministeriet om 
lov til at aktivere egenkapitalen dvs. få underskud med det argument at de skal anvendes til 
udvikling af Campus Holmen herunder flytning af de konserveringsfaglige aktiviteter.  
Det betyder alt andet lige et samlet underskud i perioden stigende fra ca. 13. mio. kr. i 2020 til 
31 mio. kr. i 2022. SLAW præsenterede rektoratets foreløbige plan for at bringe økonomien i 
balance. Planen indeholder bidrag fra indtægtsforøgelser gennem at øge ekstern 
forskningsfinansiering, øget efter- og videreuddannelse og flere betalingsstuderende.  
 
Udgifterne nedbringes gennem primært at nedbringe driftsudgifterne og husleje og 
lønudgifter. Det er målet, at udvikle en plan som ikke indeholder afskedigelsesrunder.  
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SLAW orienterede om, at indledende sonderinger peger på, at ønsker KADK at øge 
indtægterne yderligere i budgetperioden ligger det største potentiale i at øge antallet af 
internationale betalingsstuderende.  
 

Bestyrelsen drøftede udkastet til det strategiske budget.  

Der var følgende opmærksomhedspunkter: 

• Det er vigtigt ikke at minimere administration -  denne kan ikke ses isoleret fra de 
øvrige aktiviteter på KADK. Al drift er understøttende i f.t. det faglige, ex. KADK:LAB. 
Og der skal ske en afvejning samt kommunikeres ud, hvorfor givne beslutninger er 
foretaget når besparelserne udmøntes. 

• Der skal afsættes ressourcer til at udvikle uagtet besparelserne. Hvad gør vi konkret 
så det sikres, at der ikke sker en afvikling, men en udvikling af KADK – jf. strategien i 
den handlingsplan, der er udarbejdet. 

• Vigtigt med en økonomi i balance. MEN samtidig skal vi fortsat hæve 
ambitionsniveauet og sættes turbo på finansieringssiden, herunder finansiering via 
nye eksterne kilder.  

• Trods nedskæringer er der sket meget udvikling på KADK, der dimitterer gode 
kandidater. KADK har skaffet yderligere eksterne midler til forskning og KADKs 
omdømme i omverdenen er, ikke mindst som følge af fokusering af verdensmålene, 
markant forbedret. 

• KADK skal være tydelige på politiske kommunikationspunkter og have fokus på, 
hvordan vi forbedrer KADKs økonomi. KADK skal trods besparelser være en 
overskudsskole.  

• Gerne yderligere fokus på arbejdet for at tiltrække eksterne midler. Selvom vi kan 
have fokus på worst case scenario skal vi også kunne løfte blikket og finde nye 
muligheder for udvikling.  

• Vi fastholder strategien om i videst muligt omfang at undgå yderligere større 
afskedigelsesrunder.  

• Vedr. KADK:LAB, skal der sikres en organisation der kan videreudvikles – jf. 
drøftelsen om KADK:LAB. 

Og i relation til IUA-kongressen i 2023 hvor arkitektverden vil have fokus på København kan 
KADK med fordel målrette initiativer og afsøge eksterne finansieringsmuligheder.  

Bestyrelsesformanden orienterede afsluttende om, at der til grund for den Handlingsplan 
bestyrelsen vedtog, som konsekvens af den omfattende dimensionering og de løbende årlige 2 
procent besparelser, havde et helt klart fokus på at sikre udvikling af KADK samtidig med de 
uundgåelige store besparelser. Og samtidig sikre mest mulig ro på KADK for både ansatte og 
studerende. Det er lykkedes KADK at levere flotte resultater inden for de givne rammer og med 
fortsat ambitiøse målsætninger. Endelig mindede formanden om, at KADKs egenkapital ikke 
kan bruges frit, men i givet fald kun efter nærmere aftale med ministeriet.  

Bestyrelsen takkede for oplæg og de gode drøftelser og bad rektoratet komme tilbage til et 
kommende møde med en mere udviklet plan for, hvordan besparelserne forventes udmøntet 
og overveje yderligere indtægtsmuligheder. Det overvejes om der i det nye år skal være en 
særlig drøftelse af det strategiske budget og dertil knyttede udfordringer. Alt i forlængelse af 
hvordan den kommende finanslov sætter rammerne for KADK. 
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Ad. 4. Opsigelse af lokaler på Esplanaden og flytning af KADKs konserveringsaktiviteter til Campus 

Holmen 

LUKKET PUNKT, hvorfra der dog kan refereres følgende: 

MLA orienterede om punktet og drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde, som baggrund for 

baggrundsmaterialet og drøftelserne på dagens møde samt beslutning. 

Bestyrelsen gav på baggrund af drøftelserne rektoratet mandat til at handle som anført i indstillingen. 

På kommende møde gives en status på tids-, proces- og campusplan, samt en mere udspecificeret 

økonomigennemgang.  

 

Ad. 5. Evaluering af bestyrelsens arbejde 

MLA orienterede om beslutningen om den eksterne evaluering af bestyrelsens arbejde, der nu skal 

sættes i gang. Hvad er bestyrelsens rolle m.v., interviewrunde og afrapportering på mødet i marts. 

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 
Ad. 6. Bestyrelsens årsplan 2020 

Bestyrelsen godkendte datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2020, dog at mødet i juni bliver den 

22. juni 2020. 

Ad. 7. Eventuelt 

LP orienterede om, at hun tager studiepause, og derfor har deltaget i sit sidste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen takkede Louise Preene for god deltagelse og sparring. 


	 Der skal afsættes ressourcer til at udvikle uagtet besparelserne. Hvad gør vi konkret så det sikres, at der ikke sker en afvikling, men en udvikling af KADK – jf. strategien i den handlingsplan, der er udarbejdet.
	 Vigtigt med en økonomi i balance. MEN samtidig skal vi fortsat hæve ambitionsniveauet og sættes turbo på finansieringssiden, herunder finansiering via nye eksterne kilder.

