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 Dagsorden for bestyrelsesseminar,  
den 21. juni til 22. juni 2016 

 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til bestyrelsesseminar 2016 

Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 12 til onsdag den 22. juni 2016 kl. 12.00 på 
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte (3977 2800)  

 
 
 
Den 21. juni 2016  
 
12.00 til 12.45 Frokost 
 
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 
 
15:00-15:30   Pause 
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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      
Rektoratet præsenter de indledende overvejelser vedr. principper for dimensionering og 
overvejelser. Der er drøftelser i plenum 

 
 
18.30 Middag  
 
20.00 til 21.30 Aftenarrangement  
med oplæg af Torben Klitgaard, direktør BLOX Hub, samt drøftelser i plenum  

 
 
Den 22. juni 2016 
 
 
8. Opsamling af drøftelser på dag 1 (start kl. 09:00)    

 
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.  
                              
 
10:15-10:45 Pause  
 
 

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, samt efterfølgende frokost  
 
 
Afslutningsfrokost  
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 Referat fra bestyrelsesmøde (ekstraordinært) på KADK, 
Bilag 1 

 Dato: mandag den 4. april 2016 kl. 17.00-20.00 i Skolerådssalen, Philip de Langes Allé 10, Holmen. 
 
Deltagere: Anders Abraham (AA), Ann Merete Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Josephine Nørtoft 
Saabye (JNS), Anne-Louise Sommer (ALS), Dan Stubbergaard (DST), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Mette 
Kynne Frandsen (MKF), Mette Lis Andersen (MLA), Ole Sørensen (OSO) 
 
Fraværende: Karen Mosbech (KM), Lisbeth Dam (LD), Christian Bason (CB) 
 
Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Chef for 
Kommunikation og Ledelsessekretariat Søs Holmdal, Fagleder Peter Thule Kristensen, Institutleder 
Katrine Lotz, Institutleder David Garcia, Institutleder Arne Høi, Fagleder Mathilde Aggebo, 
Institutleder Irene Lønne. 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 
 
Dagsorden 
 

1. Referater godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Handlingsplan for ”mindre og styrket KADK” 

4. Status for udviklingskontrakten 

5. Præsentation af KADK’s institutter (Arkitektskolen) 

6. Eventuelt 

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen bød velkommen til bestyrelsesmødet og specielt til Dan 
Stubbergaard Det besluttedes, at starte med institutpræsentationen af Arkitektskolens institutter (pkt. 
5), og så derefter tage de øvrige punkter på dagsordenen. 
 
Ad. 5. Præsentation af KADK’s institutter (Arkitektskolen) 
Fagleder Peter Thule Kristensen præsenterede overordnet Arkitektskolen og Institutleder Arne Høi, 
Institutleder David Garcia Institutleder Katrine Lotz, og forhenværende institutleder Mathilde Aggebo 
præsenterede derefter hver sit institut. Nytiltrådte Institutleder Irene Lønne deltog også i mødet. 

 [se bilag for de enkelte præsentationer] 
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Ad. 1. Referat godkendes og underskrives 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. februar 2016 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 2. Bemærkninger til dagsordenen 
MLA orienterede om, at LDL havde et par mindre punkter under pkt. 6, Eventuelt. 
 
Ad. 3. Handlingsplan for ”mindre og styrket KADK” 
LDL orienterede om handlingsplanen for et ”mindre og styrket KADK”, hvor hovedspørgsmålene er 
hvordan vi får vores dimittender i arbejde, samt hvordan vi kan optimere uddannelser/organisation ved 
dimensioneringen.  
 
Styrelseschefen er på baggrund af en henvendelse derfra, blevet orienteret om vores igangværende 
proces. KADKs trefoldige vidensgrundlag og uddannelsernes karakter indebærer, at vi ikke kan 
sammenlignes med øvrige design- og arkitektrettede uddannelser. Det er afgørende vigtigt at få dette 
samt generelt større kendskab til KADK kommunikeret ud til relevante interessenter. LDL holder kaffe-
møder med eksterne interessenter/organisationer m.v. og har bl.a. skrevet debatindlæg i ”Altinget”.   
 
Det er vigtigt, at vi har en god og solid model for uddannelserne, der kan danne grundlag for opfyldelse 
af vores mål, så nye dimensioneringer ikke bliver aktuelle. KADK kan ikke tilpasses de nye krav gennem 
mindre årlige besparelser baseret på ”salami-metoden”. Den igangværende proces med workshops, 
salon’er og dialogmøder, samt input fra analyser mv. har til formål at kvalificere beslutningsgrundlaget 
for udarbejdelse, af en holdbar handlingsplan for et mindre og styrket KADK. Ledelsen udarbejder 
forslag til handlingsplan på baggrund af workshops og analyser. På bestyrelsesseminaret i juni drøftes 
input fra den igangværende proces og fremdrift med henblik på forelæggelse og godkendelse af endelig 
handlingsplan på bestyrelsesmødet i september.  
 
Ad. 4. Status for udviklingskontrakten 
SLAW introducerede de væsentligste styringsmekanismer KADK er underlagt og satte herefter fokus på 
Udviklingskontrakten 2105-2017 med Ministeren.  Den nye regering/Ministeren har på tværs af alle 
videregående uddannelsesinstitutioner ønsket, at udviklingspunktet om social mobilitet skal udgå og 
bedt om at der indføres et punkt om regional videnspredning. Dertil kommer, at Ministeren har åbnet 
for en mere generel justering af KADK´s udviklingskontrakt som konsekvens af 30 procent 
dimensioneringen.  Genforhandlingen af udviklingskontrakten har trukket ud på grund af 
ministerskiftet i februar. Herefter gennemgik SLAW den nuværende udviklingskontrakt 2015 til 2017 og 
rektoratets overvejelser om justering af de enkelte punkter.  
  
Strategien for KADK 2013-2015 er tidligere forlænget til 2017, således at strategi og 
udviklingskontrakten fremover kan begynde og slutte samtidig. 
 
Ad.6. Eventuelt 
LDL orienterede om at kommende ”kaffe-møde” med vores nye minister Ulla Tørnes fredag den 8. 
april. Hun refererede fra en nyere rapport fra Finansministeriet som indikerer at 
uddannelsesbevillinger i fremtiden vil have tæt sammenhæng med ”livsløn” og ”produktivitet”. 
Bestyrelsen drøftede herefter forskellige muligheder for at styrke vores eksterne kommunikation og øge 
vores synlighed i f.t. omverden for at kunne fortælle vores gode – og vigtige – historier om KADK. 
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Siden sidst, bilag 2 

 Juni 2016 

KADK-VIP arrangement onsdag den 29. junk kl. 16.30-19.00 

Der er planlagt et VIP arrangement dagen før åbningen af årets afgangsudstilling hvor arkitekt –og 

designuddannelserne inviterer deres samarbejdspartnere og de aktører i branchen, der kunne være 

interesseret i at ansætte en arkitekt eller designer. Målet med arrangementet er: 

• At vise erhvervslivet og branchen hvad KADK står for samt introducere til den høje faglighed 

og særlige kompetencer, som KADKs kandidater besidder.    

• At koble branche og nyuddannede kandidater – med henblik på potentielle samarbejder 

• At skabe et fagligt mødested, hvor der er mulighed for netværk, fagligt input (oplægsholdere) 

samt god mad og bobler. 

  

Kuraterede afgangsudstillinger og shows ud til branchen 

I forlængelse af afgangsudstillingen og VIP-arrangementet arbejder KADK med at sammensætte en 

udstilling vedr. design målrettet til Northmodern i Bellacenteret i 18-20 august og TENT i London 22-

25 september 2016. Der arbejdes videre med konceptet fra 2015 som er en skarpt kurateret 

afgangsudstilling, målrettet til det enkelte udstillingssted. Målet er at møde branchen der hvor den er, 

skabe kontakter imellem virksomheder og nyuddannede kandidater samt vise brancherne hvad KADK 

kan. Parallelt med de kuraterede målrettede udstillinger afholdes i samarbejde med Lifstyle & Design 

Cluster i år et modeshow sammen med Designskolen Kolding. Modeshowet flytter frem til august så det 

bliver en del af Copenhagen Fashion Week 10-12 august. Her bliver branchen, deres HR afdelinger og 

talentspejdere inviteret.  

 

Folkemødet på Bornholm  

KADK deltager aktivt på Folkemødet i år, vi har planlagt tre aktiviteter, hver med efterfølgende 

paneldebat, således: 

• Kan arkitektur redde provinsen, 17. juni 11:30 - 12:30 

Storbyerne vokser, mens mindre provinsbyer er i fare for at forsvinde. Regeringen flytter 

arbejdspladser til hele landet og der er ønsker om at udvikle den danske provins. Kan 

arkitektur være med til at gøre provinsen attraktiv og bidrage til væksten? 

 

Paneldeltagere: Peter Thule Kristensen, fagleder, KADK; Jesper Pagh, direktør, Akademisk 

Arkitektforening; Curt Liliegren, direktør, Boligøkonomisk Videncenter; Andrew Place, 

Schønherr, Bjarne Walentin, formand Frederikshavn Boligforening   

Moderator: Sarah-Iben Almbjerg, Kulturredaktør, Kulturen på News, TV2 
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• Kan danske designere skabe vækst - hvad er hemmeligheden? 18. juni 13:00 - 14:00 

Design er mere end smukke ting. Design er skabt til et konkret formål til gavn for forbrugerne. 

Designtænkning er et forretningsområde i rivende vækst. Hvordan kan vi udnytte de danske 

designkompetencer til at skabe mere vækst? Hvilke barrierer er der erhvervsmæssigt, politisk 

og uddannelsesmæssigt? 

 

Paneldeltagere: Mathilde Aggebo, fagleder, KADK; Christian Bason, adm. direktør, Dansk 

Design Center; Morten Grøn, direktør, Design Denmark, Rasmus Groes Thomsen, IS IT A 

BIRD t  

Moderator: Ane Cortzen, Kulturchef Kähler 

 

• Vil du stemme om god eller dårlig arkitektur? 18. juni 14:30 - 15:30 

Vores bygninger er en vigtig del af den danske kulturarv og med til at skabe rammen om vores 

fælles liv. Det kan vi nok alle blive enige om. Men hvem skal bestemme, hvad der er god og 

dårlig arkitektur? Hvad skal rives ned eller bevares? Hvilke argumenter skal gælde? Kom og 

stem på dine favoritter! 

 

Paneldeltagere: Ane Cortzen, Kulturchef, Kähler Restauranter; Lene Dammand Lund, rektor, 

KADK; Dorte Mandrup, Dorte Mandrup Arkitekter, Jep Loft, Landsforeningen for Bygnings- 

og Landskabskultur samt flere markante paneldeltagere  

Moderator: Adrian Hughes, DR 

 

FN’s verdensmål og KADK 

På baggrund af analysen ”KADK udefra” hvor der blev peget på, at KADK var for indad-fokuserende er 

der blevet arbejdet med hvordan KADK bedre kan vise omverden hvordan KADK forholder sig til 

vigtige samfundsdagsordener. Det er derfor blevet besluttet af alle afgangsprojekter på henholdsvis 

arkitekt- og designuddannelsen fra sommerafgangen 2017 skal forholde sig til FN's 17 2030-

verdensmål,  

1. Afskaf fattigdom 

2. Stop sult 

3. Sundhed og trivsel 

4. Kvalitetsuddannelse 

5. Ligestilling mellem kønnene 

6. Rent vand og sanitet 

7. Bæredygtig energi 

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 

9. Industri, innovation og infrastruktur 

10. Mindre ulighed 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 

12. Ansvarlig forbrug og produktion 

13. Klimaindsats 

14. Livet i havet 

15. Livet på land 

16. Fred, retfærdighed og stærke 

institutioner 

17. Partnerskaber for handling 

 

Se uddybende målbeskrivelser på: 

http://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/. 

 

Faglederskifte, Design – besøg hos eksterne samarbejdspartnere 
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Som en del af faglederskiftet på Design har Tine Kjølsen og Mathilde Aggebo været på besøg hos nogle 

af branchens centrale aktører. Der har været besøg hos DDC (Christian Bason), Design Denmark 

(Morten Grøn) og DM&T (Morten Dybro). Målet var både at markere skiftet på faglederposten, men 

også at slå på tromme for mere samarbejde i branchen. Det er der stor interesse for og KADK er allerede 

i gang med at drøfte fælles forskningsprojekter, strategiske samarbejdsaftaler og hvordan KADK og 

eksterne samarbejdspartnere sammen kan skabe vækst og jobs i branchen, så KADK kandidater 

kommer hurtigere i arbejde.  

På samme måde som med de faglige organisationer planlægges møder med de øvrige aktører i 

branchen, herunder aftagerpanelet. 

Nyt fra aftagerpanelerne 

Der har løbende været afholdt møder i skolernes tre aftagerpaneler, hvor aftagerpanelerne har rådgivet 

rektor/fagleder omkring de udfordringer KADK står over for fremadrettet. Der er desuden sket 

udskiftninger i medlemskredsen i aftagerpanelerne, der nu har følgende medlemmer: 

Arkitektskolens aftagerpanel: 

Tina Saaby – formand 
Signe Cold 

Kasper Guldager Jensen 

Lone Feifer 

Martin Manthorpe 

 
Konservatorskolens aftagerpanel: 
Michael Højlund Rasmussen - formand 
Rikke Bjarnhof 
Marie Vest 
Jørgen Wadum 
Lars Brock Andersen 
 
Designskolens aftagerpanel: 
Malene Sihm Vejlsgaard – formand 
Vinay Venkatraman 
Kigge Hvid 
Rasmus Ibfeldt 
Niels Bastrup 
Niels Eskildsen 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 21. juni 2016 

 Vedr. dagsordenens punkt 3,  
 Genforhandling af udviklingskontrakt for 2015-2017 

 
Baggrund 
I forbindelse med implementeringen af regeringens bevillingsbeskæringer og dimensionering af 
arkitekt- og designuddannelserne er det aftalt med Uddannelses- og Forskningsministeriet 
ekstraordinært at genforhandle udviklingskontrakten.  
 
Fra KADK´s side er genforhandlingen motiveret af at dimensioneringen kommer til at kræve så mange 
ressourcer – at krav og mål i udviklingskontrakten må tilpasses/reduceres tilsvarende. Dette skal ses i 
lyset af, at evt. manglende målopfyldelse betyder kritik fra Rigsrevision/myndigheder. Derfor er fjernet 
eller reduceret mål (fx alumnenetværk og praktiksamarbejder med nye aftagere) til trods for at 
ambitionerne i disse områder stadig internt er høje. 
 
Den genforhandlede kontrakt vurderes derfor knap så udfordrende at indfri som den oprindelige, men 
når den vurderes i sammenhænge med dimensionering/bevillingsbeskæringer er de samlede 
udviklingsudfordringer blevet markant højere. 
 
Forhandlingen har bestået af en løbende dialog mellem KADK og Styrelsen for Videregående 
Uddannelser, og har resulteret i følgende ændringer i udviklingskontrakten: 
• 3 mål/målindikatorer er udgået 
• 1 mål/målindikator er ny 
• 5 målindikatorer er ændret/nedjusteret 
• 5 målindikatorer er fastholdt uændret  
 
Hertil kommer at udviklingskontraktens mål 5 vedr. øget social mobilitet er erstattet af et nyt pligtigt 
mål om øget regionalt videnssamarbejde (ændringen af dette mål er gældende for alle de lange 
videregående uddannelsesinstitutioner og blev fremlagt i forbindelse med den nuværende regerings 
tiltrædelse). Til udmøntningen af mål 5 er etableret to nye målindikatorer, der vedrører 
vidensamarbejde med små og mellemstore virksomheder (SMV’er). 
 
En nærmere gennemgang af de enkelte kontraktændringer er vedhæftet som bilag sammen med den 
endelige kontrakt.  
 
Kontrakten træder i kraft, når den er blevet underskrevet af hhv. bestyrelsesformand Mette Lis 
Andersen og Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs. Styrelsen har anmodet om at dette 
finder sted snarest muligt. 
 
Indstilling:  
Det indstilles at bestyrelsen drøfter udviklingskontraktens ændringer og bemyndiger 
bestyrelsesformanden til at underskrivelse den, når forhandlingen med Ministeriet er endeligt afsluttet.  
 
Bilag:  

- Bilag 3 a Beskrivelse af kontraktændringer 
- Bilag 3 b Den genforhandlede udviklingskomtrakt for 2015-2017  
-  
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 Oversigt over kontraktændringer 

 Vedr. dagsordenens punkt 3 
Bilag 3 a til punkt om genforhandling af udviklingskontrakt for 2015-2017 

Baggrund:  
Bilag 3 a indeholder en kort oversigt over de konkrete ændringer af mål og milepæle, der er resultatet af 
genforhandlingen af KADK’s udviklingskontrakt med Styrelsen for Videregående Uddannelser, og som 
er gældende for den resterende kontraktperiode 2016-2017. Kontraktens ikrafttrædelse afventer 
påtegnelse fra bestyrelsesformand Mette Lis Andersen og Uddannelses- og Forskningsminister Ulla 
Tørnæs.  
 
Kontraktændringer for perioden 2016-2017: 
Oversigten over de enkelte kontraktændringer fremgår nedenfor og består samlet set af følgende 
ændringer: 
 

• 3 mål/målindikatorer er udgået  
• 1 mål/målindikator er ny 
• 5 målindikatorer er ændret/nedjusteret 
• 5 målindikatorer er fastholdt uændret  

 
Hertil kommer, at mål 5 om øget social mobilitet er erstattet af et nyt pligtigt mål om øget regional 
videnssamarbejde (det nye mål 5 er indført for alle lange videregående uddannelser). 
 
Mål 1A: Kvalitetsudvikling og undervisningsmiljøvurdering (justeret) 
Milepæl for 2016 er justeret mhb. på at måle den generelle effekt af KADK’s nye faglige struktur, der 
blev implementeret i efteråret 2014. Milepæl ændres til: ”Mindst 75% er tilfredse eller meget tilfredse 
med det faglige niveau på uddannelsen” (Målemetode: UMV-undersøgelse) 
 
Mål 1B: Pædagogisk didaktisk efteruddannelse (målet fastholdt) 
  
Mål 2A: Etablering af alumnenetværk/trackingsystem (målet udgår) 
Udgår grundet færre ressourcer 
 
Mål 2B: Styrket karrierevejledning (målet fastholdt) 
 
Mål 2C: Øget beskæftigelse (målet fastholdt) 
 
Mål 3A: Ph.D’er på tværs af forsknings, uddannelses- og kulturinstitutioner (målet 
justeret) 
Milepæle reduceres fra 6 til i alt 3 Ph.d-stipendiater i aftaleperioden.  

  
Mål 3B: Nye semester forløb på tværs af uddannelsesinstitutioner (målet justeret) 

 1/2 



 

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

2/2 

Milepæle om semesterforløb med anden uddannelsesinstitution opretholdes med justeret forventning 
til opnåelse af milepæl for 2016 og 2017. Dvs. måltal for antal KADK studerende er nedsat fra i alt 24 til 
12 studerende i aftaleperioden. 
  
Mål 4A: Flere udgående udvekslingsstuderende eller studerende i praktik i udlandet 
(målet udgår) 
Målet vurderes ikke muligt at gennemføre, idet KADK’s studerende i højere grad er begyndt at 
prioritere praktikperioder i Danmark for at øge deres beskæftigelsesmuligheder på det danske 
arbejdsmarked efter endt uddannelse.  
 
Mål 4B: Styrkelse af samarbejde med internationale uddannelsesinstitutioner 
(målet fastholdt) 
 
Mål 5A: Øget social mobilitet (erstattes af nyt mål om øget regional vidensamarbejde) 
Etableret nyt mål 5.A om styrket efter- og videreuddannelsestilbud til SMV’er 
Etableret nyt mål 5.B om Videnseminar målrettet SMV’er 
 
Mål 6A: KADK vil udvikle model for efter- og videreuddannelse (målet justeret) 
Milepæle for 2016 og 2017 er nedjusteret. Antal deltagere/kursusaktive fastholdes på 2015-niveau i 
2016 og på 2016-niveau i 2017. 
  
Mål 7A: Øget ekstern finansiering af forsknings- og kunstnerisk udvikling (selvvalgt mål 
fjernet og erstattet med nyt mål om ”Styrket KADK”). 
Etableret nyt mål 7.A: sikre effektive arbejdsgange og optimering af ressourcer  
 
Mål 8A: Praktiksamarbejde med nye aftagere (målet justeret) 
Milepæle nedjusteres i antallet af praktikaftaler og antal studerende i praktik. Fra 6 
aftaler/12studerende i praktik i 2015 til 4 aftaler/8 studerende i praktik i hhv. 2016-2017.  
 
Mål 8B: Strategiske samarbejder (målet fastholdt) 
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Udviklingskontrakt 2015-2017 for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
 

 
Forord 
 
 
KADK’s udviklingskontrakt 2015-2017 

Med nærværende udviklingskontrakt for 2015-2017 ønsker vi at understøtte og fortsætte arbejdet med KADK’s strategi. 

Strategien handler overordnet set om at udvikle og etablere et tættere samspil mellem KADK’s tre vidensfelter: 

videnskabelig forskning, praksis og kunstnerisk udvikling. Målet er at uddanne dygtige kandidater og forskere, der kan 

skabe værdi for aftagerne og at fastholde KADK’s høje internationale rankings og unikke position blandt uddannelses- og 

forskningsinstitutioner i ind- og udland.  

 

 

Med udviklingskontraktens 8 mål ønsker KADK endvidere at understøtte de anbefalinger, som foreligger fra Udvalget for 

Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, Vækstteamet for kreative erhverv og design samt regeringens 

Arkitekturpolitik om behovet for øget relevans og samarbejde på området. Dette med et særligt sigte på at sikre KADK’s 

kandidater de bedste forudsætninger for at komme hurtigt i beskæftigelse efter endt uddannelse.  

 

Som led i den nuværende strategi har KADK oprettet 7 nye institutter med mere end 37 nye uddannelsesprogrammer, 

der netop sigter mod at skabe øget relevans og muligheder for samarbejde. Med disse nye institutter og programmer er 

forudsætningerne skabt for mere specialiserede kandidater, som i højere grad retter sig mod et bredere, internationalt 

arbejdsmarked. KADK har herudover i samarbejde med de faglige organisationer og de øvrige lange videregående 

kunstneriske uddannelsesinstitutioner udarbejdet en samlet handlingsplan over branche- og institutionstiltag, som enten 

er igangsat eller undervejs, og som skal forbedre beskæftigelsessituationen for dimittenderne. 

 

For at understøtte regeringens innovations- og vækstdagsorden satser KADK desuden på at udvikle et større udbud af 

efter- og videreuddannelsestilbud.  Målet er, at kompetenceudvikle de studerende, og understøtte branchens evne til at 

skabe nye koncepter for forretningsudvikling.   

 

Udviklingskontraktens mål for 2015-2017 handler altså, kort fortalt, om at mindske dimittendledigheden hurtigst muligt 

og, med et længere sigte, at uddanne kandidater, der kan skabe en særlig værdi for samfund og for aftagere, national og 

internationalt, gennem deres evne til at kombinere praksis, kunst og forskning i de løsninger, de frembringer.  
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Udviklingskontrakt 2015-2017 for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
 

Udviklingskontraktens indhold 

Udviklingskontrakten for 2015-2017 omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske 

målsætninger: 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne 
2. Større relevans og gennemsigtighed 
3. Bedre sammenhæng og samarbejde 
4. Styrket internationalisering 
5. Øget regional videnssamarbejde med SMV’er 
 

Ud over ovenstående udpeger den enkelte institution tre selvvalgte mål, hvor KADK har fastlagt nedenstående: 

6. Efter- og videreuddannelse 
7. Et styrket KADK 
8. Styrket samarbejde med erhvervslivet 
 

De 5 pligtige mål og de tre selvvalgte mål omsættes i udviklingskontrakten i en række indikatorer og milepæle. 

Udviklingskontrakten indeholder derudover under hvert af målene KADK’s kortfattede redegørelse for den strategiske 

forankring af de målsatte indikatorer og milepæle. 

 

 

Dato:     Dato: 

       

 

__________________________  _________________________ 

Uddannelses- og forskningsminister   Bestyrelsesformand  

Ulla Tørnæs    Mette Lis Andersen  
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Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne 
KADK er en international anerkendt kunstnerisk uddannelsesinstitution, der uddanner kandidater på højeste internationale niveau inden for arkitektur, design og konservering. KADK’s 
vision er at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet 
og kulturarven, og som udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. 
 
Som led i at opnå visionens mål har vi, fra studieåret 2014/15, oprettet 7 nye institutter med studieprogrammer, som har fået nyt indhold. Hermed er forudsætningerne skabt for mere 
specialiserede kandidater som i højere grad retter sig mod et bredt, internationalt marked.  
 
Arbejdet med implementering, evaluering og videreudvikling af visionens ambitiøse mål vil fortsætte ind i udviklingskontraktens aftaleperiode. KADK ønsker således kontinuerligt at 
forbedre og kvalitetsudvikle de nye uddannelsesprogrammer. I aftaleperioden vil KADK - med henblik på bl.a. at opnå en fremadrettet institutionsakkreditering - fortsat have stort fokus 
på kvalitetsudvikling af den nye faglige struktur og dens tætte kobling af uddannelse, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.  
 
Indikator  Milepæle Bemærkninger 
 1.A 
Kvalitetsudvikling 
og 
undervisningsmilj
øvurdering (UMV) 

2015 2016 2017 Med en ny faglige struktur, nye programmer og 
nye studieordninger udrulles et nyt 
kvalitetsudviklingssystem som løbende skal 
højne kvaliteten i undervisningen. Der 
gennemføres som opfølgning på den nye struktur 
en undervisningsmiljøvurdering (UMV) på alle 
KADK’s tre uddannelsesområder. UMV’en 
gennemføres hvert 3. år. 
Der vil i perioden være en tilsvarende 
kvalitetssikring og konsolidering af KADK’s 
forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 
 
Baseline: 
Nyt nøgletal 

KADK’s kvalitetssikringssystem er 
fuldt implementeret. 

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

KADK har udarbejdet 
handlingsplan med konkrete 
initiativer på baggrund af UMV-
rapporten, og påbegyndt 
implementeringen af initiativerne. 

1.B 
Pædagogisk / 
didaktisk 
efteruddannelse af 
undervisere 
 

2015 2016 2017 KADK ønsker fortsat at styrke kvaliteten i 
undervisningen gennem pædagogisk og didaktisk 
efteruddannelse af undervisere på specielt 
adjunktniveau på tværs af KADK’s uddannelser. I 
perioden gennemfører minimum 24 undervisere 
et 2-årigt pædagogikumforløb samlet set. 
 
Baseline: 
I 2013 startede 11 undervisere på pædagogikum, 
mens ingen startede på pædagogikum i 2014. 

Mindst 8 undervisere er startet på 
pædagogikumforløb, der 
understøtter moderne 
undervisningsmetoder og KADK’s 
didaktiske tilgang til undervisning 
af de studerende. 

Mindst 8 undervisere er startet på 
pædagogikumforløb, der 
understøtter moderne 
undervisningsmetoder og KADK’s 
didaktiske tilgang til undervisning 
af de studerende. 

Mindst 8 undervisere er startet på 
pædagogikumforløb, der 
understøtter moderne 
undervisningsmetoder og KADK’s 
didaktiske tilgang til undervisning 
af de studerende. 
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Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed 
KADK har en målsætning om at sikre, at alle institutionens dimittender – trods konjunkturbestemte faktorer - hurtigst muligt bliver tilknyttet arbejdsmarked eller får mulighed for at 
videreudvikle sig i forhold til de kompetencer og den viden, som de har opnået gennem studiet. Med KADK’s nye institutter og deres programmer er der stor fokus på at uddanne 
kandidater med kompetencer og viden, der i højere grad er relevant for at starte egen virksomhed og for at bidrage til kvalitetsløft og vækst hos en bred vifte af aftagere. Dette samtidig 
med, at der fortsat fokuseres på, at styrke kandidaternes kompetencer inden for det kunstneriske og forskningsbaserede. 
 
Øget relevans:  
KADK har derfor i udviklingen af de nye uddannelsesprogrammer fokus på udvikling af de studerendes kompetencer inden for innovation og entrepreneurship, samt at uddanne 
kandidater, hvis profil taler mere direkte ind i branchens forskellige specialer og forretningsmodeller. KADK samarbejder tæt med erhverv og praksis, og vil i den kommende aftaleperiode 
fortsat have øget fokus på at udvikle dette samarbejde gennem inddragelse af aftagerpaneler, øget samarbejde med erhvervslivet og brancheorganisationer – herunder igangsættelse af 
flere nye og forbedrede beskæftigelsesfremmende initiativer, som f.eks. udvikling af digitale profilpræsentationer af kandidaterne på KADK’s website, nye og mere kvalificerede 
praktikordninger, virksomhedssamarbejder, match-making arrangementer og karrierevejledning.  
 
Gennemsigtighed: 
Arbejdet med organiseringen af de nye institutter har også været et arbejde med at sikre større gennemsigtighed i uddannelserne. På designuddannelsen er den modulopbyggede 
uddannelse f.eks. afskaffet, idet den gjorde det vanskeligt at samarbejde og udveksle med andre institutioner og på tværs af KADK’s skoler. Der er med de nye institutter skabt mulighed 
for større mobilitet for de studerende og for samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. F.eks. arbejdes der på en kandidatuddannelse sammen med CBS. 
 
KADK vil løbende implementere nye beskæftigelsesfremmende initiativer i samarbejde med aftagerne og sikre evaluering og videreudvikling af de nye institutter og deres programmer.  
 
Indikator  Milepæle Bemærkninger 
2.A 
Styrket karriere- 
vejledning  

2015 2016 2017 KADK vil med øget fokus på 
karrierevejledning og match-making 
med erhvervslivet samt en række andre 
beskæftigelsesfremmende initiativer 
styrke kandidaternes mulighed for at 
komme hurtigere i beskæftigelse efter 
endt uddannelse.   
 
Baseline: 
Nyt nøgletal 

Alle studerende, har på 
kandidatuddannelsen fået tilbudt 
samtale i forhold til at udarbejde en 
karriereplan. 

Mindst 40 % af KADK’s 
kandidatstuderende har taget 
imod tilbud om 
karriererådgivning.  

Mindst 50 % af KADK’s 
kandidatstuderende har taget 
imod tilbud om 
karriererådgivning. 
 
Evaluering af 
karriererådgivningen viser, at 75 
% af deltagerne er tilfredse. 
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2.B 
Øget beskæftigelse 
blandt KADK’s 
dimittender 

2015 2016 2017 KADK’s overordnede mål med både 
strategi og udviklingskontrakt er at 
uddanne skarpt profilerede 
kandidater med et højt internationalt 
niveau, der besidder kompetencer 
efterspurgt af både erhvervsliv 
og det omgivende samfund. KADK 
forventer, at uddannelsernes samlede 
indsats alt andet lige vil afspejle sig i en 
faldende ledighed blandt KADK’s 
dimittender. 
 
Baseline: 
Bruttoledighed: 29 %  
 
Målet er et vægtet gennemsnit for alle 
KADK’s uddannelser, og udregnes i 
samarbejde med Uddannelsesministeriet 
via træk fra Danmarksstatistik (DST) 
over bruttoledighedstal. 
 

Bruttoledigheden er maksimalt på 
28 % for KADK’s dimittender 

Bruttoledigheden er maksimalt på 
27 % for KADK’s dimittender 

Bruttoledigheden er maksimalt på 
26 % for KADK’s dimittender 
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Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde 
KADK’s nye institutter har det klare mål at sikre bedre sammenhæng og samarbejde. Det nye fælles institut mellem arkitektskolen og designskolen samler for første gang de faglige miljøer 
inden for fagene bygningskunst, rum-, møbel-, lys- og tekstildesign. Også andre kandidatprogrammer kan søges af både bachelorer i arkitektur og i design, fx inden for Skrift og 
Wayfinding. De fælles programmer vil være dagsordensættende for det fremadrettede tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejder på KADK og med andre institutioner.  
 
KADK har som mål at udvikle flere samarbejder med eksterne uddannelsesinstitutioner og universiteter, hvor der er tætte berøringsflader, og hvor samarbejde kan styrke 
uddannelsestilbud og forskningsfaglige udvikling. Med DADIU-samarbejdet og Productiondesign-samarbejdet med Filmskolen er der f.eks. allerede veletablerede samarbejdsmodeller, 
som kan danne grundlag for nye programmer. 
  
KADK har desuden med henblik på at understøtte en innovations- og vækstdagsorden igangsat flere samarbejdsprojekter med andre uddannelsesinstitutioner om bl.a. sommerskoler og 
forventer også i aftaleperioden at udbyde nye kandidattilbud i samarbejde med f.eks. CBS med fokus på Business og Design. På forskningsområdet satser KADK på et øget samarbejde om 
Ph.d.-skole med andre lange videregående uddannelsesinstitutioner samt uddannelsesinstitutioner uden egen forskningskapacitet på arkitekt- og designområdet. Sidst nævnte samarbejde 
etableres med henblik på at imødekomme et stigende behov for at uddanne undervisere på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne i viden om arkitektur og design.  

Indikator  Milepæle Bemærkninger 
3.A  
Ph.d’er på tværs af 
forsknings, 
uddannelses-og 
kulturinstitutioner 
 

2015 2016 2017 KADK ønsker at åbne yderligere for Ph.d-
studerende fra bl.a. erhvervsakademier og 
professionshøjskoler, med henblik på f.eks. 
at understøtte andre institutioners behov for 
opbygning af forskningskapacitet på det 
kunstneriske område. KADK satser på i alt 3 
nye ph.d’er i aftaleperioden. 
 
Baseline: 
KADK har i 2014 i alt 6 ph.d’er indskrevet 
med baggrund i samarbejde med andre 
forsknings, uddannelses- eller 
kulturinstitutioner. KADK er den 
gradsgivende institution. 

Mindst 1 nyt Ph.d.-
stipendium. 

Mindst 2 nye Ph.d.-stipendier i 
aftaleperiode. 

Mindst 3 nye Ph.d.-stipendier i 
aftaleperioden. 
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3.B 
Nye semesterforløb på 
tværs af uddannelses-
institutioner 

2015 2016 2017 Med henblik på at understøtte en 
innovations- og vækstdagsorden vil KADK 
udvikle uddannelser/kursusforløb m.m. 
med andre uddannelsesinstitutioner. Dette 
kan f.eks. være i samarbejde med CBS om 
udvikling af programmer/semesterforløb, 
hvor Business og Design kombineres. 
KADK’s studerende opnår fortsat merit fra 
KADK.    
 
Baseline: 
KADK har i 2014 gennemført en fælles 
sommerskoler med CBS i Designled 
Innovation and entrepreneurship med 
studerende fra KADK.  
KADK er i 2014 i gang med at udvikle et 
fælles semesterforløb i Design Business med 
CBS, som udbydes på begge skoler i 
efterårssemestret 2015 som tilbud/alternativ 
til praktik/udveksling. 

KADK har senest i 2015 
gennemført pilotforløb i 
samarbejde med anden 
institution. 
 

KADK har gennemført et 
semesterforløb i samarbejde med 
anden uddannelsesinstitution.  
 
Mindst 6 studerende fra KADK har 
senest i 2016 gennemført forløbet. 
 

KADK har i aftaleperioden 
gennemført mindst 2 
semesterforløb i alt i 
samarbejde med anden 
uddannelsesinstitution.  
 
Mindst 12 studerende fra 
KADK har i aftaleperioden 
gennemført forløbet. 
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Mål 4: Styrket internationalisering 
KADK’s vision er, at være en synlig og førende international forsknings- og uddannelsesinstitution, der samtidig er kendetegnet ved sine nordiske særkender og værdier. 
 
En øget internationalisering skal bidrage til at fastholde og udvikle det højeste niveau, der kendetegner KADK’s forskning, uddannelser og den kunstneriske udviklingsvirksomhed. En øget 
internationalisering skal også sikre, at KADK’s aktiviteter er relevante i en international kontekst og har en tilstrækkelig kritisk masse til at levere forskning og kandidater på et sådan 
internationalt højt niveau, at det kan bidrage til at løfte branchens udfordringer og tage konkurrencen op på et stigende internationalt jobmarked.  
 
Internationalisering af KADK’s uddannelser og forskning skal ske med fokus på såvel udgående som indgående mobilitet af studerende, undervisere og forskere. KADK satser konkret på 
at styrke de studerendes internationale profil og muligheder for at tage på udveksling eller i praktik i udlandet.  
 
Gennem udbud af nye engelsksprogede uddannelsesprogrammer ønsker KADK desuden at tiltrække de bedste internationale studerende og undervisere. Arkitektuddannelsen har bl.a. fra 
september 2014 igangsat arbejdet med udvikling af fire nye kandidat-programmer på engelsk: Architecture and Extreme Environments; Spatial Design, Perception and Detail; Political 
Architecture: Critical Sustainability og Urbanism ands Societal Change. Programmerne bygger videre på erfaringer på KA siden 2009 med udbud af profilerede engelsksprogede 
programmer. På Designuddannelsen har arbejdet på udvikling og etablering af to nye fuldt engelsksprogede kandidatprogrammer inden for Fashion Design og Game Art, Design & 
Development. De øvrige kandidatprogrammer undervises på engelsk efter behov. Konservatoruddannelsen udbyder enkelte kurser på engelsk.  
 
Indikator  Milepæle Bemærkninger 
4.A 
Styrkelse af 
samarbejdet med 
internationale 
uddannelsesinstitutio
ner 

2015 2016 2017 KADK satser med dette mål på at 
gennemføre en ny type af sommerskole, der 
understøtter brobygning og videndeling med 
andre internationalt anerkendte 
uddannelsesinstitutioner uden for Danmark. 
Samarbejdet skal sikre de studerende viden 
og kompetencer på et internationalt højt 
niveau. 
    
Baseline: 
Nyt nøgletal. 

 KADK har senest i 2016 udbudt 
en sommerskole i samarbejde 
med en international 
anerkendt 
uddannelsesinstitution med 
minimum 12 deltagere. 

I aftaleperioden har minimum 24 
deltagere i alt gennemført et 
sommerskoleforløb, der er udbudt i 
samarbejde med en international 
anerkendt uddannelsesinstitution.  
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Mål 5: Øget regional videnssamarbejde  
Målet om øget regional videnssamarbejde med små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV’er, ligger i god tråd med KADK’s egne strategier og eksisterende 
udviklingskontraktmål. KADK satser således allerede i aftaleperioden på at styrke og udvikle det gode samarbejde og de stærke bånd til erhvervsliv og praksis for dermed at understøtte 
samfundets innovations- og vækstdagsorden (jf. mål 8A om styrket erhvervssamarbejde). Med et mål om øget videnssamarbejde med små og mellestore virksomheder kan KADK 
yderligere styrke og bidrage til at sikre, at den viden som KADK’s kandidater og forskere tilvejebringer også kan komme de små og mellemstore virksomheder til gode gennem f.eks. 
videnssamarbejde med centrale innovationsnetværk og videnscentre inden for design- og arkitektur.  
 
KADK samarbejde allerede i dag med en lang række eksterne aktører om at få KADK’s kandidater ud i virksomheder for at bidrage til øget innovation og vækst i de danske virksomheder. 
Designskolen har som det seneste med midler fra bl.a. 3F skabt initiativet Design Boost, der har til formål at få nyuddannede i bl.a. små og mellemstore virksomheder.   
 
Indikator  Milepæle Bemærkninger 
5.A 
Styrket 
efteruddannelses-
tilbud til SMV’er 

2015 2016 2017 Baseline: 
Nyt nøgletal.   Mindst 10 deltagere på KADK’s 

master-, diplomuddannelser 
eller kursusniveau skal komme 
fra SMVére 

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

5.B 
Vidensseminar 
målrettet SMV’er 

2015 2016 2017 KADK afholder minimum et seminar med 
deltagelse af SMV’er. Seminarets formål er bl.a. at 
fungere som en platform, hvor forskning, 
uddannelse og erhverv kan mødes. 
 

  KADK gennemfører minimum 1 
seminar målrettet SMV’er. 
 

KADK gennemfører minimum 1 
seminar målrettet SMV’er. 
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Mål 6: Efter- og videreuddannelse (selvvalgt mål) 
KADK vil styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse for at understøtte erhvervslivet, og sikre at danske og udenlandske studerende kan opnå ny viden og kompetencer, der øger 
deres mulighed for beskæftigelse eller deres efterspørgelse på arbejdsmarkedet. Dette sker med udvikling af en model for efter- og videreuddannelsesaktiviteter på et internationalt højt 
niveau. Udredningsarbejdet vil foregå i samarbejde med erhverv og branche-/ interesseorganisationer.  
 
Efter-og videreuddannelsesmodellen supplerer KADK’s andre nye uddannelsesaktiviteter som f.eks. sommerskole og nye kandidattilbud. En satsning på efter- og 
videreuddannelsesområdet giver de studerende mulighed for at opnå nye kompetencer samt understøtter branchens evne til at opnå ny og relevant viden samt videreudvikle sig inden for 
innovation og forretningsudvikling.  
 
For at understøtte regeringens innovations- og vækstdagsorden er det samtidig et mål at eksperimentere med udbud af efter- og videreuddannelse inden for ikke traditionelle KADK-
områder, f.eks. udbud af efter- og videreuddannelseskurser til produktions- og servicevirksomheder. 
 
Indikator  Milepæle Bemærkninger 
6.A 
KADK vil udvikle 
model for efter- og 
videreuddannelse   

2015 2016 2017 KADK vil tilbyde efter- og videreuddannelse, 
der understøtter branchens behov at 
opkvalificere medarbejdere og erhverve nye 
kompetencer. KADK arbejder herunder på at 
udbyde nye uddannelsesforløb inden for bl.a. 
Kulturarvsområdet samt et +2 projekt 
etableret i samarbejde med 
arkitektbrancheorganisationer (jf. 
regeringens arkitekturpolitik).  
 
KADK forventer endvidere blandt nye 
videreuddannelsestilbud bl.a. at udbyde en 
diplom inden for designstrategi og ledelse i 
samarbejde med designbranchen. 
 
KADK har ansøgt om akkreditering om 
mindst en ny diplomuddannelse 
 
Baseline: 
 I 2014 gennemførte KADK to diplommodul-
pilotprojekter. I alt 12 gennemførte i foråret 
2014 modulerne, som var udbudt i 
samarbejde med Index og UCC. 

 
 

Mindst 50 studieaktive på 
master-/diplomniveau 
 
Mindst 10 deltagere på 
kursusniveau 
 

I 2017 er følgende antal 
betalingsstuderende studieaktive 
på et efter- og 
videreuddannelsestilbud på 
KADK eller tilbud som foregår i 
samarbejde med en anden 
uddannelsesinstitution: 
  
Mindst 55 studieaktive på master-
/diplomniveau 
 
Mindst 12 deltagere på 
kursusniveau 
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Mål 7: Styrket KADK (selvvalgt mål) 
KADK står i kontraktperioden over for et ændret bevillingsmæssige grundlag som følge af udmelding om dimensionering af KADK’s arkitekt- og designuddannelse med 30 % frem mod 
2023 samt implementeringen af omprioriteringsbidrag på 2% årligt. Som led i det ændrede bevillingsmæssige grundlag har KADK allerede i 2015 igangsat en række interne analyser og 
processer af både administrative og faglige miljøer med henblik på at sikre mere effektive arbejdsgange og optimering af ressourcer. Målet er på et veldokumenteret grundlag at kunne 
træffe beslutning om et fremadrettet mindre, men styrket KADK. 

Indikator  Milepæle Bemærkninger 
7.A 
Sikre effektive 
arbejdsgange og 
optimering af 
ressourcer   
 

2015 2016 2017 Analyserne gennemføres i samarbejde med 
anerkendte eksterne konsulentbureauer, og 
har til formål sammen med KADK’s øvrige 
analyser at danne beslutningsgrundlag for 
KADK’s bestyrelse vedr. et mindre, men 
styrket KADK. 
 
Analyserne skal samlet set bidrage til: 
 
at sikre en mere optimal udnyttelse af 
bygningerne i forbindelse med 
implementering af den udmeldte 
dimensionering. 
 
at bidrage til mere effektive arbejdsgange i de 
administrative funktioner. 
 
at sikre optimering af 
undervisningsressourcer via inddragelse af 
medarbejdere og studerende i en række 
workshops. Fokus for rækken af workshops 
er på, hvordan KADK med færre ressourcer 
kan optimere og sikre høj kvalitet i 
undervisningen og få flere kandidater i 
arbejde. Konklusionerne samles i et fælles 
KADK idékatalog, der skal fungere som afsæt 
for ledelsens handlingsplan.  

 Der gennemføres senest i 2016 
følgende processer og analyser 
med henblik på at sikre 
effektive arbejdsgange og 
optimering af ressourcer:  
 

1. Analyse af 
kapacitetsudnyttelse af 
bygningsmassen 
 

2. Analyse af effektive 
arbejdsgange i de 
administrative 
funktioner 

 
3. Proces vedr. 

optimering af 
undervisnings-
ressourcer  

 
Udarbejdet en handlingsplan 
for tilpasning af KADK’s 
aktivitet og effektuering af 
det ændrede bevillingsmæssige 
grundlag. 

KADK har senest i 2017 påbegyndt 
implementering af handlingsplanen. 
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Mål 8: Styrket samarbejde med erhvervslivet (selvvalgt mål) 
Alle KADK’s uddannelser har stort fokus på erhvervslivet og praksis. Fra optagelse til sidste eksamen og i hele vores udbud af efter- og videreuddannelse.  
 
På KADK har vi en lang og god tradition for at se praksis-elementet som en vigtig del af uddannelsen, blandt andet gennem praktik og projektorienteret undervisning med undervisere fra 
praksis. Praksis er således det ene af de tre ben, vi står på. Forskning og kunstnerisk udvikling er de to andre.  
 
KADK satser i aftaleperiode på at styrke og udvikle det allerede gode samarbejde og de stærke bånd til erhvervsliv og praksis for dermed at understøtte samfundets innovations- og 
vækstdagsorden. Med samarbejdet sikrer vi, at kandidaterne opnår praksisrelevante kompetencer og viden, der sikre, at de kan komme hurtigt i arbejde efter endt uddannelse, og at de 
bidrager til en værdifuld styrkelse af innovationen og kreativitet i danske og internationale virksomheder og organisationer.  
 
KADK’s strategiske arbejde med at styrke samarbejde med erhvervslivet og praksis skal endvidere ses i sammenhæng med KADK’s løbende dialog med uddannelsernes aftagerpaneler, og 
de mange øvrige tiltag og samarbejder vi allerede har med aftagerne inden for uddannelses-, forsknings- og efter- og videreuddannelsesområdet samt i forhold initiativer inden for 
matchmaking, praktik- og mentorordninger. Med udviklingsmålene ønsker vi, at styrke dette samarbejde yderligere. 
   
Indikator  Milepæle Bemærkninger 
8.A 
Praktiksamarbejder 
med nye aftagere 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 KADK har i kontraktperioden indgået 
minimum 14 aftaler med virksomheder, der 
ikke er typiske aftagere af KADK’s 
kandidater. De typiske praktiksteder for 
arkitekt- og designstuderende er private små 
eller mellemstore arkitektvirksomheder, 
grafiske designbureauer, møbelproducenter/ 
designere, medie- og kommunikations- 
branchen, beklædnings-/tekstilindustrien og 
modeskabere. Aftalerne skal sikre, at mindst 
28 studerende i aftaleperioden kommer i 
praktik hos aftagere vi ikke har eksisterende 
aftaler med. Aftalerne indgås med henblik på 
at introducere KADK’s studerende til et 
bredere arbejdsmarked, og styrke 
kandidaternes mulighed for at komme i 
beskæftigelse efter endt uddannelse. 
 
Baseline: 
Nyt nøgletal 

Minimum 6 nye aftaler - svarende 
til 12 studerende pr. år. 

Minimum 4 nye aftaler - 
svarende til 8 studerende pr. 
år. 

Minimum 4 nye aftaler - svarende 
til 8 studerende pr. år. 
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8.B 
Strategiske 
samarbejder med 
erhvervslivet, der 
understøtter 
innovation og 
entrepreneurship i 
undervisningen 
 

2015 
 

2016 2017 KADK ønsker fortsat at udvikle sit 
samarbejde med erhvervslivet og styrke de 
studerendes kompetencer og viden indenfor 
innovation og entrepreneurship. Med 
aftalerne introduceres KADK’s studerende 
for de nyeste erfaringer fra praksis inden for 
innovation og entrepreneurship. Der indgås 
minimum 2 nye aftaler hvert år i 
aftaleperioden. 
 
Baseline: 
Nyt nøgletal  
 
KADK har allerede i dag en række 
undervisningssamarbejder, hvor praksis 
bidrager med casestudier i bl.a. innovation 
og entrepreneurship. Med dette mål 
inddrages erhvervslivet yderligere i forhold 
til at bidrage til et samlet 
undervisningsforløb med fokus på at styrke 
de studerendes kompetence og viden om 
innovation og entrepreneurship. 

Minimum 2 nye aftaler om 
undervisningssamarbejde med 
erhvervslivet som understøtter 
innovation og entrepreneurship 

Minimum 2 nye aftaler om 
undervisningssamarbejde med 
erhvervslivet som understøtter 
innovation og 
entrepreneurship 

Minimum 2 nye aftaler om 
undervisningssamarbejde med 
erhvervslivet som understøtter 
innovation og entrepreneurship 
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 Bilag 4: Dimensionering og strategisk budget 
KADK’s strategiske budget 2016-2019 
 

På finansloven for 2016 bliver KADK’s bevilling gradvist reduceret frem mod 2023 som følge bidrag til 

regeringens omprioriteringspulje med 2% årligt og dimensioneringen af arkitekt- og designuddannel-

serne med 30%. Tabel 1 viser udviklingen i bevillingen sammenholdt med et uændret udgiftsniveau 

frem til 2023. Med et årligt overskud på 2,0 mio. kr. fra 2017 til 2023 viser tabellen, at der mangler 

finansiering på i alt 21,9 mio. kr. i 2019 og 40,7 mio. kr. på budgettet i 2023 under de nuværende 

forudsætninger. 
 

 
 

Dimensioneringen af arkitektur- og designuddannelsen er et udtryk for et politisk ønske om at regulere 

udbuddet fra uddannelser med høj dimittendledighed. Dimensioneringen betyder, at KADK gradvist 

skal reducere optaget af studerende med i alt 444 studerende frem mod 2023 jf. nedenstående tabel. 

 

Tabel 1. Strategisk budget 2016-2023 for KADK baseret på FFL 2016  1)
Mio. kr. (løbende priser) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bevilling  2) 262,2 256,9 252,1 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2
Finanslovsreserve 3) 14,6 20,4 24,7 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3
9. fase af Statens Indkøbsprogram -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
2% omprioriteringsbidrag   4) -3,7 -7,3 -10,6 -13,9 -13,9 -13,9 -13,9 -13,9
Bevilling før dimensionering 272,6 269,5 265,7 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1
Øget bevilling til forskning 2016 5) 2,0
Opretholdelse af udbud i Nexø 6) 0,2 0,7 1,5 2,7 4,2 5,4 6,1 6,2
Dimensionering 6) -1,1 -4,4 -9,9 -17,0 -25,3 -33,9 -38,7 -39,3
Bevilling efter dimensionering 273,7 265,8 257,3 247,8 241,0 233,6 229,5 229,0
Salg og andre indtægter 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Eksternt finansierede projekter 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Indtægter i alt 301,5 293,6 285,1 275,6 268,8 261,4 257,3 256,8
Løn 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7
Husleje 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
Øvrig drift 68,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Afskrivninger 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Eksternt finansierede projekter 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

Omkostninger i alt 299,5 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5
Finansieringsbehov 7) -3,9 -12,4 -21,9 -28,7 -36,1 -40,2 -40,7
Årets resultat 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1)  Alle priser er i  PL-niveau 2016.
2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,2 mio. kr. efter 2018
3) Finanslovsreserven er fuldt udmøntet på FFL16.
4) Omprioritering baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget
5) Øget bevil l ing ti l  forskning i  2016 (I alt 4,0 mio. kr.) er ikke udmøntet endnu. Her antages 50 pct. ti l  KADK
6) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø er ikke indregnet under KADK på Finanslovsforslaget.
7) Besparelseskravet er udarbejdet således, at egenkapitalen opbygges gradvist.

Tabel 2. Finanslovsstuderende
Antal R 2014 B 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arkitektur 903 895 873 835 787 730 672 639 635
Design 598 593 578 554 522 485 446 425 422
Nedgang total 50 112 192 286 383 437 444
Bemærk: Der foreligger ikke en endelig profil på finanslovsstuderende, så der er reduceret relativt i forhold til dimensioneringen på bevillingen
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Om 3 år skal der formentlig foretages en ny måling af ledigheden blandt dimittenderne, der efter planen 

skal danne grundlag for en fornyet vurdering af dimensioneringen. Optaget på uddannelserne og 

dermed bevillingen kan til den tid ændres både op og ned. Derfor vil det være fornuftigt at tilrettelægge 

arbejdet med de reducerede bevillinger i perioder af 4 år, med skelen til fremtidigt finansieringsbehov. I 

den nuværende situation vil det sige perioden fra 2016 til 2019. 

 

Det årlige omprioriteringsbidrag på 2% af bevillingen (forskning undtaget) har ikke hidtil ramt de 

længerevarende videregående uddannelser ved reduktion af sektorens bevillinger. Hidtil er reduk-

tionerne blevet opsamlet og fordelt på sektoren. Nu sker det for at bidrage til den samlede omfordeling 

af bevillingerne på finansloven. Det er muligt, at det årlige bidrag også øges med 2% efter 2019. 
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 Bilag 5:  
Konklusioner i Eldrup-udvalgets anbefalinger 

 På et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 6. maj 2015 blev den da netop offentliggjorte Rapport til 
fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet (herefter 
omtalt som Eldrup-rapporten) præsenteret for bestyrelsen. Rapporten blev desuden diskuteret på det 
ordinære bestyrelsesmøde d. 22. juni 2015. Nedenfor opridses anbefalingerne i rapporten. 

Konklusioner i Eldrup-rapporten: 
 

1. Dimensionering 
De videregående kunstneriske uddannelser dimensioneres yderligere, 
arkitektuddannelsen med 10 pct., designuddannelsen med 20 pct. Som en 
forudsætning for reduktion i optaget skal de frigjorte uddannelsesmidler anvendes til 
at understøtte forskning, efteruddannelsesudbud og karrierevejledning på 
institutionerne.   
 

2. Nyt optag  
Et nyt optag på uddannelserne skal gennem optagelsesproceduren og materiale til 
studiesøgende og studievejledere på ungdomsuddannelserne tydeliggøre, hvilke 
anvendelsesmuligheder uddannelserne har i bred forstand, og hvilke kompetencer 
som uddannelserne og de efterfølgende jobs kræver. 
 

3. Kompetencer  
Uddannelsernes særegne, tredelte videngrundlag skal fastholdes. Men de 
kernefaglige kompetencer i uddannelserne skal styrkes, herunder digitale redskaber, 
brugerforståelse mm. Samtidig bør uddannelserne opgraderes på de generiske 
kompetencer, herunder forretningsforståelse, produktionsvilkår mm. I forbindelse 
hermed bør der indføres obligatorisk og løbende studie- og karrierevejledning af de 
studerende. 
 

4. Fokuseret forskning 
Der er behov for et langt mere strategisk fokus på at få hævet forskningsniveauet i 
forhold til de fagområder, som uddannelsesinstitutionerne hver især bør være 
kendetegnet ved. Derudover bør der i forhold til større byggeprojekter, f.eks. nye 
anlægs- og renoveringsbyggerier gøres en indsats for at få opsamlet viden fra praksis 
og indlejre det i uddannelsernes indhold.   
 

5. Forandring af institutionskultur  
Uddannelsesinstitutionerne skal iværksætte kulturforandringsprojekter, som formår 
at bygge bro mellem den kunstneriske praksis og identitet og det aftagende 
arbejdsmarked. Institutionerne skal parallelt hermed udarbejde en politik for, 
hvordan underviserne tilsammen tilgodeser både praksiserfaring, forskning og 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed i undervisningen, så uddannelserne afspejler 
bredden i og fokus på det arbejdsmarked dimittenderne skal ud på. 
 

6. Samarbejde og arbejdsdeling  
Institutionerne skal foretage en arbejdsdeling, så hver institution får en klar fagligt 
fokuseret profil, der adskiller sig fra de andre institutioner og samler relaterede  
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faglige kompetencer for at sikre kritisk masse i forsknings- og 
undervisningsmiljøerne. De faglige profiler bør forholde sig til de regionale 
erhvervsmæssige styrkepositioner og relaterede faglige miljøer på videregående 
uddannelsesinstitutioner i nærområdet. Konkret på designområdet skal der ske en 
opdeling af specialer mellem de to institutioner. 
 

7. Uddannelsesstruktur og overbygningsmuligheder  
Uddannelserne bør tilrettelægges, så bacheloruddannelsen fokuserer på bredden i 
fagets forskellige områder og rummer en faglig progression, der sikrer opbygning af 
stærke kompetencer inden for fagets centrale værktøjer og metoder, mens den 
egentlige specialisering opnås på kandidatuddannelsen, hvor der udvikles 
kandidatlinjer gerne i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, der retter sig 
bredere mod arbejdsmarkedet. Retskravet på en kandidatuddannelse bør udvides 
med 2 år for at understøtte de studerendes afprøvning af egne kompetencer i praksis. 
 

8. Øget efteruddannelsesudbud  
Efteruddannelsen skal opprioriteres, og der skal udvikles efteruddannelse på alle 
niveauer (akademi-, diplom- og masterniveau). Udbuddet skal være opbygget 
fleksibelt og tilrettelagt i tæt forbindelse med arbejdsmarkedets behov. 
 

9. Obligatoriske praktikforløb  
Praktikophold skal gøres obligatorisk og for at sikre, at praktikforløb skaber højere 
kvalitet og øget relevans i uddannelserne og passer ind i uddannelsernes 
kompetenceprofil, skal der udarbejdes målbeskrivelser for hvert praktikforløb, 
herunder læringsmål 
 

10. Praksis i undervisningen 
Uddannelserne skal vægte en praksis, der styrker omsætningen af faglige idéer, 
tegninger, formgivning og kunstneriske koncepter til kommercielt relevante 
produkter. Praksis og de forskellige aftagere skal derfor inddrages langt mere i 
optagelsesproces, undervisning, projektopgaver, eksamensprojekter mv. 
Institutionerne skal fastsætte mål herfor og sætte særligt fokus på dette i 
årsrapporter, mission, vision og lignende.   

 
 
Fra referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 6. maj 2015 fremgår det bl.a. at 
rapporten ønskes suppleret med en drøftelse af de beslægtede uddannelsers indvirkning på 
arbejdsmarkedet for KADK’s dimittender.  
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 Bilag 6: Konklusioner i ’KADK set udefra’ 
 På bestyrelsesmødet d. 14. december 2015 fremlagde Hegelund og Mose resultaterne af den af dem 

udarbejdede omverdensanalyse, KADK set udefra. Analysen blev d. 7. januar 2016 diskuteret på et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde. Nedenfor opridses konklusionerne i analysen. 

Konklusioner i KADK udefra: 
 

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

• En vej: For de store talenter - et elitespor i international topklasse; for de habile- 
kreative indsigter suppleres med basale kompetencer 

• Samfundsværdi: Høj kunstnerisk kvalitet men KADK skal tydeligere demonstrere, at 
man interesserer sig for andet end kunst. KADK’s stemme savnes i f. t. at adressere 
aktuelle samfundsudfordringer 

• Utålmodighed: Det haster at få det fulde potentiale ud af fusionen og få flere ansatte 
med på den dagsorden  

• Alliancestrategi: Udvid netværket, mere samarbejde med erhvervslivet, konkurrenter 
som samarbejdspartnere. Mere dialog med beslutningstagere  

• Kommunikation: KADK savnes i mediebilledet, brug medierne til at påvirke opinion 
og brug afsendersprog 

• Internationalt: Konkretiser hvad I skal måles på – succeskriterierne  

• Relevans: Kandidaterne har for få håndfaste kompetencer. Design trænger til 
reformer. Kig på praktikken: skal der mere af den? 
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 Bilag 7:  
Idékatalog – en samskabende proces på KADK 

 Dimensionering af arkitekt –og designuddannelsen og færre bevillinger som følge af det såkaldte 
omprioriteringsbidrag nødvendiggør en plan for, hvordan KADK’s aktiviteter kan reduceres, og hvordan 
KADK kan imødekomme kravet om lavere dimittendledighed. Som grundlag for denne plan er 
gennemført en dialogproces som har involveret medarbejdere og studerende på KADK. Resultaterne er 
sammenfattet i et idékatalog. 

I december 2015, hvor finansloven blev vedtaget og det stod klart at KADK stod over for drastiske 
reduktioner af sine aktiviteter, fik alle medarbejdere på KADK udleveret en plan for en samskabende 
proces, som skulle skabe fundamentet for en samlet handlingsplan. Forud for processen var der 
gennemført en række analyser; en omverdensanalyse, aftageranalyser, en undervisningsmiljø-
undersøgelse, m. fl. Processen er nu gennemført og hovedparten af medarbejdere og studerende på 
arkitekt- og designuddannelsen har deltaget i en drøftelse af, hvordan KADK kan medvirke til at få 
dimittenderne hurtigere i arbejde og hvordan KADK kan optimere sine ressourcer og opnå højere 
kvalitet i undervisning og forskning.  
 
Resultaterne er samlet i et idékatalog. Kataloget har været drøftet på møder i bl.a. Fagligt Råd og 
studienævnene. Her er det bl.a. blevet fremhævet at videndelingen i processen var rigtig god og at 
processen i sig selv har været fremmende for en fælles forståelse af de udfordringer, KADK står over for.  
 
Den samskabende proces bestod af en række møder. På en salon drøftede undervisere fra alle tre 
uddannelser hvad fremtidens KADK-kandidat skal bidrage med i Danmark og internationalt. Resultatet 
kan bl.a. læses i en blog fra rektor (kadk.dk/rektors-blog/samfundsloeftet). På en workshop gav ca. 90 
forskere, undervisere og studerende deres bud på fælles fokuspunkter, eksempler på 
undervisningsformater og på udviklingsprojekter. Disse blev udviklet ud fra input, deltagerne hver især 
havde med fra møder, der var afholdt i alle studieprogrammer på Arkitekt- og Designskolen. Tilsammen 
pegede de mange ideer på 8 indsatsområder:  

 
Fokus på karriereplan og port folio som fast del af studiet. Dette indsatsområde udsprang bl.a. 
af følgende forslag:  
• Udvikling af port folio-formatet til at profilere den enkelte studerende samt KADK  
• Mere fokus på at lære de studerende om formidling  
• Vision for kandidatstudium/karriereplan for kandidatstudium  
• Jobsøgning som læringsmål  
• Erhvervs –og karrierecenter  
 
Udvikling af et alumne-netværk. Dette indsatsområde udsprang bl.a. af følgende forslag:  
• Udvikling af alumne-netværk  
• Mentorer (både internt og eksternt)  
• Mere viden om hvad dimittenderne faktisk arbejder med  
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Styrke relationen til erhvervslivet i løbet af studiet. Dette indsatsområde udsprang bl.a. af 
følgende forslag:  
• Mere lokale aftagerpaneler  
• Bedre udnyttelse af praktik  
• Flere mødeflader med erhvervet (følgeforskning osv.)  
• Udvikling af studierejsen (virksomhedsbesøg mm.)  
• Flere strategiske eksterne samarbejdspartnere bredere i brancherne  
• Virksomheder medvirker ved programpræsentationer  
• Flere virksomhedsbesøg  
• Forskningspraktik (https://issuu.com/arkitektensforlag/docs/binder3/c/spqj87o)  
• Aftenundervisning så studerende kan have deltidsarbejde om dagen  

 
KADK skal rykke flere af sine aktiviteter ud i de miljøer projekterne vedrører og hvor 
samarbejdsparterne befinder sig. Dette indsatsområde udsprang bl.a. af følgende forslag:  
• Eksterne udstillinger  
• Flere projekter uden for Holmen  
• Match making events  

 
KADK skal i højere grad facilitere muligheder for tværfagligt samarbejde for de 
studerende, både internt og eksternt. Dette indsatsområde udsprang bl.a. af følgende forslag:  
• Ny rolle for underviseren som netværks-facilitator  
• Studerende som medskabere af undervisningsplanlægning  
• Fælles praktik og projektemne-”bank”/pitching af ideer til afgangsprojekter  
• Mere fokus på samfundsrelevante emner i undervisningen  
• Flere tværfaglige undervisningsforløb på tværs af KADK’s skoler og KADK og andre uddannelser  

 
KADK skal i højere grad understøtte de studerende, som gerne vil starte egen 
virksomhed. Dette indsatsområde udsprang bl.a. af følgende forslag:  
• Mere fokus på entrepreneurskab  
• Inkubatormiljø 
 
 Øget opmærksomhed på de studerendes grundkompetencer. Dette indsatsområde udsprang 
bl.a. af følgende forslag:  
• Mere fokus på arkitekt- og designuddannelsens særligt metodegrundlag  
• Øget bevidsthed om vores specifikke kompetencer i forhold til andre faggrupper  
 
Mere effektiv udnyttelse af KADK’s ressourcer. Dette indsatsområde udsprang bl.a. af følgende 
forslag:  
• Optag hvert andet år  
• Undervisning i eksterne miljøer  
• Mere effektive rammer om undervisningen (planlægning, ’irritationsmomenter’, osv.)  
• Studerende som medskabere af undervisningsplanlægning  
• Bredere bachelor-programmer på designuddannelsen 
 
På en efterfølgende workshop blev der arbejdet med, hvordan vi sluser dimittenderne ud fra KADK eller 
med andre ord, hvordan vi gør afgang til en overgang. Afgangsprojektet sammenfatter de studerendes 
kompetencer og er en oplagt mulighed for at vise verden hvad de kan. En indsats i forhold til afgangene 
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er desuden den hurtigste måde at gøre en indsats for dimittendledigheden – og vi har brug for at vise 
hurtige resultater.  
 
På workshoppen blev der fra mange sider peget på vigtigheden af at de studerende udarbejder en port 
folio, som er direkte rettet mod de jobs de skal ud at søge. Mange foreslog derfor at man gør mere ud af 
disse port folios gennem hele studiet og at vi synliggør dem på vores hjemmeside. Det blev desuden 
foreslået at de kobles til en personlig vision og karriereplan, som der skulle arbejdes med allerede fra 
starten af kandidatuddannelsen. Dette forslag hænger sammen med en generel holdning om at KADK 
skal sætte sig på nogle af de store samfundsudfordringer og synliggøre vores kandidater herigennem. I 
forhold til afgangsprocessen blev der helt konkret foreslået fra en gruppe at vi i 2017 lader alle 
afgængere arbejde med bud på løsninger til FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Den samlede 
indsats skal så kurateres så den kommer bredt ud på eksterne udstillinger, ved seminarer osv.  
 
I forbindelse med formuleringen af afgangsprojektet, var der mange der mente der skulle gøres mere ud 
af en problemformulering som tydeliggør KADK’s DNA. Der blev desuden efterspurgt en form for 
platform som kan facilitere samarbejder, både mellem studerende på KADK, med mentorer og med 
virksomheder mm. inden denne problemformulering går i gang.  
 
Mere fokus på problemformuleringen og på hvem man samarbejder med om afgangsprojektet peger 
også på et behov for at klæde censorerne på til opgaven. På Designskolen blev der efterspurgt mere end 
én censor og der blev også generelt efterspurgt initiativer, som sikrer censorernes viden om 
uddannelserne som de er i dag, bl.a. med fokus på det tredelte vidensgrundlag.  
 
Mange var inde på at afgangsprocessen ikke bør slutte med den eksterne bedømmelse, men at der bør 
være et efterfølgende forløb, som klæder dimittenderne på til den overgang de står over for. For 
dimittender som ønsker at starte egen virksomhed, blev der efterlystet inkubator-miljø på KADK. I det 
hele taget blev der efterlyst mere undervisning i entrepreneurship også undervejs i studiet. 
 
Det store mønster i idékataloget 
Af Eldrup-rapportens aftagerundersøgelser fremgår, at det der virker bedst når arkitekt- og 
designdimittender skal have et arbejde, er at de har et godt netværk, f.eks. fra et studiejob eller en 
praktikperiode.  
Hvor der for blot 5-10 år siden var en uudtalt kontrakt mellem KADK’s skoler og deres aftagere om at 
det var dimittendernes faglige håndværk og kunstneriske kvalitet der talte og at dette kunne udvikles 
inden for murene af skolerne, så har dette forhold ændret sig. Virksomhederne er klemte på 
honorarerne, kompleksiteten er øget og de har derfor brug for unge medarbejdere med flere konkrete 
redskaber og kompetencer i forhold til det arbejde, de skal varetage. De lægger vægt på at de kender 
dimittenderne og ved de kan begå sig og sætte deres kompetencer i spil.  
Idékatalogets mange forslag angiver en vej for KADK, hvor aktiviteterne ikke blot er styret af en indre 
logik og kriterier for kvalitet, men hvor dette i høj grad også er noget der løbende afstemmes og udvikles 
med KADK’s omverden. Dette på en måde hvor det trefoldige vidensgrundlag og målet om højeste 
kvalitet stadig er fundamentet for al undervisning på arkitekt- og designuddannelsen. 
 
 
Med idékataloget har KADK både fået et internt redskab til udvikling og vi har fået et rigtig godt 
redskab til dialog med KADK’s mange eksterne interessenter. Kataloget viser at når vi alle retter blikket 
det samme sted hen, så har vi en kapacitet der langt overgår det, som den enkelte grupper af studerende 
eller medarbejdere kan præstere. Denne kollektive kraft er måske KADK’s største ressource. 
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 Bilag 8: Resultater af Undervisningsmiljøvurdering 2015  

 KADK gennemførte i december 2015 en lovpligtig undervisningsmiljøvurdering i form af en 
spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige studerende. På baggrund af den udarbejdede rapport om 
resultaterne har de syv institutter nu udarbejdet handlingsplaner for opfølgningen lokalt. Desuden 
følges der op på samlet KADK-niveau, hvor der er i færd med at blive gjort indsatser for at forbedre 
rengøring, printforhold og – for bygning 90’s vedkommende – indeklima. Der pågår drøftelser vedr. et 
planlægningssystem, der skal mindske den stress og frustration, der følger af uklare procedurer og 
manglende eller for sen information.  

De overordnede resultater af undersøgelsen kan sammenfattes i følgende punkter: 

• Generel tilfredshed - 85 % af de studerende vil anbefale deres uddannelse til andre og 83 % 

er meget tilfredse eller tilfredse med deres uddannelse som helhed.  

• Anerkendelse af undervisernes faglige dygtighed og engagement – 91 % af de stu-

derende mener, at underviserne er fagligt dygtige og 89 % at de engagerede i undervisningen. 

Nogle studerende skriver dog også, at deres undervisere er meget forskellige. 

• Relativt mange studerende føler sig stressede – og svarene i fri tekst indikerer, at det 

kan hænge sammen med uklarhed om forventninger, feed back med fokus på fejl frem for 

udviklingsmuligheder, manglende information/dårlig planlægning, (for) høje krav til 

præsentationerne til gennemgange og en kultur, der siger at man skal arbejde nat og weekend 

for at være en god studerende. Kun ca. halvdelen føler sig tilstrækkeligt informeret om 

skemaændringer. 

• Studievejledning.  71 % er meget tilfredse/tilfredse med studievejledningen i studieadmini-

strationen. 64 % er tilfredse med den studievejledning, de får fra underviserne.  

• Udgifter til studiematerialer og studieture kan betyde, at der er væsentlige dele af ens uddan-

nelse, man ikke kan deltage i (fx studieture). Det svarer 39 %.  

• De fysiske rammer er de studerende ikke tilfredse med, især ikke hvad angår akustik, 

luftkvalitet, ryddelighed og rengøring samt adgang til gode fællesområder og områder med 

plads til ro og fordybelse.  

• I helt særlig grad er de studerende utilfredse med adgangen til/prisen på print.  

Ser man på forskelle institutterne imellem, peger undersøgelsen på, at de arkitektstuderende i noget 

højere grad end de øvrige oplever problemer med rengøring, luftkvalitet og økonomiske udgifter. 

Design-institutterne har generelt noget lavere tilfredshed end de øvrige med det faglige niveau/ 

undervisningen/uddannelsen som helhed. Konservatorskolens studerende er mere tilfredse med de 

fysiske rammer end de øvrige, mens de til gengæld i lidt højere grad ser ud til at have nogle dårlige 

oplevelser med omgangstone og krænkende adfærd. 

 

Metode. Det er under halvdelen af de studerende, der har besvaret undersøgelsen, og vi ved derfor ikke 

noget om, hvad den anden halvdel af de studerende mener. Derfor kan vi først og fremmest bruge tallene 
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relativt – ved at sammenligne spørgsmålene indbyrdes (vi kan fx se, at de studerende er mere tilfredse 

med undervisningen end med de fysiske omgivelser) eller man kan se, hvordan institutter og 

programmer ligger i forhold til hinanden – eller til KADK’s gennemsnit.  
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Baggrund og formål 
Som følge af de forventede ændringer i dimensioneringsmodel og indførsel af omprioriteringsbidrag i 
uddannelsessektoren på 2% årligt står Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering (KADK) overfor omfattende eksterne krav til besparelser og effektiviseringer. 
Dimensioneringsmodellen medfører på sigt et fald i studenteroptaget på 30% gennem et gradvist fald i 
studerende og bevillingerne. Såfremt dimittendledigheden ikke efterfølgende falder, kan yderligere fald i 
dimensioneringen af studenteroptaget komme på tale. Endvidere står KADK over for et politisk krav om en 
ressourcekrævende institutionsakkreditering inden 2018 for at kunne bevare retten til at udbyde og 
gennemføre uddannelser.  

 

De foranstående besparelser og institutionsakkreditering medfører en dobbelt ledelsesudfordring, idet 
KADK på den ene side skal nedskaleres på en faglig og økonomisk effektiv måde, så det i videst muligt 
omfang ikke forringer uddannelseskvaliteten. På den anden side skal dette ske samtidigt med en 
institutionsakkreditering, hvor der bl.a. skal investeres ressourcer i kvalitetsudvikling. 

 

Implement har i tæt samarbejde med KADK gennemført et analyseforløb med henblik på at identificere 
mulige besparelser og effektiviseringer for administrationen generelt. Analysen har endvidere haft fokus på 
hvordan undervisningsplanlægning, skemaplanlægning, og lokalebookning samlet set kan medvirke til 
besparelser og effektiviseringer. Dette resumé omfatter bl.a. et overblik på de samlede sparetiltag samt 6 
prioriterede scenarier for ”mellemsigt frem mod 2019” og ”langsigt frem mod 2023”. 

Metode og forløb 
For at sikre validitet og forståelse samt forankring af sparetiltagene har analyseforløbet bygget på en høj 
grad af involvering af de administrative enhedschefer samtidig med, at de enkelte sparetiltag netop er 
udarbejdet i et tæt samarbejde med enhedscheferne.   For hver af de syv administrative områder har der 
været udpeget en ansvarlig (i form af de respektive enhedschefer) for at gennemføre analyserne og 
identificere de relevante besparelser. Det har dermed været en afgørende præmis, at der alene er 
medtaget besparelsesforslag, som den enkelte enhedschef bakker op. De identificerede sparetiltag og de 
prioriterede scenarier for henholdsvis 2019 og 2023 er således forankret og accepteret hos de respektive 
enhedschefer.  

Overblik over KADK’s samlede økonomi 
På baggrund af data fra KADKs økonomifunktionen har Implement kortlagt og analyseret KADK’s 
forventede samlede økonomi frem mod 2023.  Kortlægningen af KADK’s økonomi viser, at KADK i dag har 
en sund økonomi med eksempelvis et overskud i regnskabet for 2015 og et forventet budgetteret overskud 
på DKK 2,0 mio. i 2016.  

Analysen viser dog også, at KADK fremadrettet står over for et fald i de samlede faste bevillinger, som 
følge af dimensioneringen og omprioriteringsbidraget. Det gradvise fald i de samlede indtægter vil alt andet 
lige ændre KADK’s nuværende økonomiske situation. Som følge af dimensioneringen og 
omprioriteringsbidraget forventes KADK’s samlede indtægter i forhold til i dag jf. nedenstående figur 1 at 
falde med 8,5% og 14,9% i henholdsvis 2019 og 2023. For at undgå et stærkt stigende underskud er der 
således brug for en tilsvarende tilpasning af omkostningerne. Uden en tilpasning af omkostningerne vil 
underskuddet i 2019 og 2023 være på henholdsvis DKK -19,9 mio. og -38,7 mio. kr. (2016 priser). For at 
perspektivere den nødvendige tilpasning af omkostningerne har Implement foretaget en beregning med 
udgangspunkt i en proportional nedskallering af omkostningerne i forhold til faldet i de samlede indtægter. 
Beregningen viser, at de administrative enheder ved en proportional nedskallering samlet set skal spare 
DKK 6,9 mio. og DKK 11,9 mio. i henholdsvis 2019 og 2023. 
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Figur 1. Udviklingen i KADK’s samlede indtægter  

  

Kritiske forudsætninger for sparetiltagene 
Det er en afgørende forudsætning for, at KADK kan realisere besparelsespotentialet, at der gennemføres 
en række konkrete ændringer af den måde de administrative enheder udføre deres opgaver og disponerer 
deres ressourcer, ligesom det er en forudsætning, at der skabes et stærkere og mere effektivt samarbejde 
med de faglige miljøer. En vigtig fællesnævner i den forbindelse vil være reduceret kompleksitet, etablering 
af målsætninger samt standardisering af kritiske nøgleprocesser.  

 

Implement har foretaget en analyse af de enkelte sparetiltag og på denne baggrund formuleret de kritiske 
forudsætninger med henblik på, at KADK skal kunne realisere væsentlige dele af de identificerede 
besparelser: 

• Etablering af en tværgående sammenhængende studieadministrativproces omfattende såvel 
planlægning af undervisning som eksamination. Den sammenhængende studieadministrative 
proces skal sikre, at roller og ansvar er tydeliggjort med udgangspunkt i et tværgående årshjul med 
klare og tydelige deadlines. En sammenhængende studieadministrativ proces på tværs af hele 
KADK vil sammen med anskaffelsen af et nyt ressource- og lokalebookningssystem muliggøre en 
mere effektiv lokaleudnyttelse samt forbedre de studerendes trivsel med en klar og rettidig 
skemaplanlægning.  

• Etablering af sammenhængende servicedesk organisering for de faglige miljøer. Hensigten med den 
sammenhængende servicedesk organisering er at sikre et bedre grundlag for de økonomiske 
processer ved bl.a. at minimere behovet for omkonteringer og manglende fakturaoplysninger i 
forbindelse med indkøb.  

• Etablering af standardiseret ydelseskatalog med et aftalt serviceniveau. Hensigten er at muliggøre 
en gensidig kvalitetsdialog – og prioritering med udgangspunkt i ydelseskataloget for bl.a. at undgå 
”selvbetjening”, som altid være i kritik samt at kunne understøtte en standardisering af ”ydelserne”.  

• Etablering af fælles It styringsmodel for software, standarder, projektporteføljestyring, projektmodel, 
IT strategi og politik samt indkøb. Hensigten er bl.a. at minimere antallet af ”forskellige ydelser” for at 
kunne reducere ressourceforbruget og samtidig forbedre grundlaget for at opnå indkøbsbesparelser. 

• Etablering af fælles prioritering af ekstern kommunikation på bekostning af intern kommunikation 
samt at ekstern kommunikation skal koordineres centralt. Hensigten er samlet for KADK at kunne 
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udarbejde en fælles tværgående proces, som giver mulighed for at kunne prioritere og optimere 
ressourceanvendelsen på kommunikationsområdet. 

• Etablering af et bedre grundlag for prioritering af ansøgninger gennem fælles målsætninger og krav 
til institutterne om ekstern finansiering. Hensigten er at kunne udarbejde en fælles tværgående 
proces, som giver mulighed for at kunne prioritere og optimere ressourceanvendelsen på 
forskningsområdet.  

• Etablering af skærpet prioritering i indkøb af bøger, tidsskrifter og e-ressourcer til biblioteket med 
henblik på optimering af ressourceanvendelsen. 

• Præcisering af det lokale ledelsesansvar med henblik på at sikre, at de administrative enheder i 
samarbejde med de faglige miljøer efterlever de standardiserede processer med mindst mulig 
kompleksitet. Herunder at beslutninger og tidsplaner overholdes med rettidig omhu samt at 
prioritering af aftalte opgaver overholdes. 

• Færre institutter, færre programmer samt en ensartet organisering herunder roller og ansvar skal 
medvirke til at reducere kompleksiteten i de kritiske administrative nøgleprocesser som eksempelvis 
den studieadministrative proces.  

• Færre ”ansættelsesager” i form af færre korttidsansættelser og færre ændringer af 
ansættelsesforhold skal reducere efterspørgslen på HR ydelser samt de afledte ressourceeffekter af 
de mange ”ansættelsessager”.  

Overblik over scenarier for 2019 og 2023 
Der er identificeret forslag til sparetiltag for de administrative enheder på i alt DKK 21,2 mio. hvilket svarer 
til 26,1% af budgettet for de administrative enheder for 2016. Sparetiltagene omfatter forslag til besparelser 
på personaleomkostningerne på DKK 12,8 mio. kr. samt DKK 8,5 mio. kr. på driftsomkostningerne. Forslag 
til sparetiltag er i tæt samarbejde med og forankret hos de administrative enhedschefer blevet opdelt i 6 
prioriterede scenarier.  Scenarierne afspejler jf. nedenstående tabel 1 først og fremmest en hovedopdeling 
af forslag til sparetiltag, der kan iværksættes på mellem sigt frem mod 2019 og sparetiltag, der 
efterfølgende mere hensigtsmæssigt kan iværksættes på lang sigt frem mod 2023. Sparetiltagene for 
henholdsvis 2019 og 2023 er efterfølgende i samarbejde med de administrative enhedschefer blevet 
prioriteret i 3 scenarier for 2019 og 3 scenarier for 2023. Scenarierne bygger på en prioritering af hvert 
enkelt sparetiltag med udgangspunkt i enhedschefernes beskrivelse af de nødvendige forudsætninger, 
kompleksitet ved implementeringen samt betydningen for de faglige miljøer.  

 

Tabel 1. Overblik over de 6 prioriterede scenarier. Angivet i mio. kr. 

Scenarier 2019  2023 

1. prioritet 5,9 4,6 

2. prioritet 3,4 2,6 

3. prioritet 1,8 2,9 

 

 

 

 

4 

 



 

Implementering 
Det identificerede potentiale ved de enkelte sparetiltag er medtaget i sin fulde form. Erfaringsmæssigt vil 
der dog i en del tilfælde opstå ny viden eller en ændring af eksisterende interne og eksterne forhold, som 
gør, at der i en efterfølgende implementeringssituation kan forekomme ændringer til det identificerede 
sparepotentiale. Dette kan således resultere i, at det identificerede sparepotentiale i en 
implementeringssituation kun kan realiseres i et mindre omfang.  

 

Endvidere bør der i forhold til de identificerede sparepotentialer anføres, at sparetiltagene bag de enkelte 
prioriterede scenarier udover at bidrage til egentlige besparelser også i et vist omfang skal medvirke til 
finansiering af de samlede implementeringsomkostninger herunder eventuelle reorganiseringer samt 
systeminvesteringer med tilhørende driftsomkostninger og årlige afskrivninger. 

5 
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KADK  EXECUTIVE SUMMARY

SAMLEDE ANBEFALINGER
ORGANISATION, ADFÆRD OG INDRETNING

SAML CAMPUS PÅ PHILIP DE LANGES ALLÉ
Designskolen, Arkitektskolen og Konservatorskolen samles på Philip de Langes Allé, herunder alle værksteder og biblioteksfunktioner.

AREALOPTIMERING OG REDUCERING AF BYGNINGER
Det samlede bygningsareal på KADK kan reduceres betragteligt grundet den ny dimensionering og ved at erstatte privatejede rum til fælleseje og indføre ratio på arbejdsstationer.

GÅ FRA FRA PRIVATEJEDE RUM TIL FÆLLESEJEDE FACILITETER
Ejerskab over pladser erstattes i videst muligt omfang af fællesejede rum og faciliteter.

INDFØR RATIO PÅ STUDERENDES, VIP OG TAPS ARBEJDSSTATIONER
SIGNAL anbefaler en ratio på 80 for studerende ; dvs. 100 studerende deles om 80 arbejdsstationer. 

SIGNAL anbefaler ligeledes en ratio på 80% for VIP ansatte og en ratio på 90% for TAP ansatte.

ROTÉR STUDIESEMESTRET
Semesterhjulet gentænkes sådan at spidsbelastning på arbejdsstationer og værksteder fordeles ud over hele semestret

AKTIVÉR RUM OVER DAGEN
Kantine og andre fællesrum kan aktiveres over hele dagen for at udnytte bygningernes potentiale bedst muligt

AKTIVÉR UDEOMRÅDER
Der er masser af areal udendørs til fx overdækkede værksteder, der kan trække larm væk fra studiemiljøerne

TOP MARGIN
Får mennesker til at performe 
bedre og deraf afledt forbedret 
bundlinje

BUND LINJE
Optimerer på samlet m2-
forbrug og deraf afledt 
forbedrede driftsomkostninger

KLOGE M2 
Samtænkning af 
Coorporate, People og 
Facility performance 

>> Øget samarbejde og viden-
deling på tværs af campus.
>> Styrket studiemiljø

>> Reducering af den samlede 
bygningsmasse. 
>> Samlet huslejebesparelse 
på knap 13 mio. årligt

KVALITET OG EFFEKTIVITET 
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KADK  EXECUTIVE SUMMARY

2017-2019
Lejemål der kan opsiges :

- Lærlingeskolen ( 1.084 m2 ) fraflytning 1. august 2019
   Samlede omkostninger m. drift: 
   1.287.990 kr. pr. år

- Modelbygningen (1.107 m2 ) fraflytning 1. febr/1. juli 2019
   Samlede omkostninger m. drift: 
   1.725.917 kr. pr. år

- Kedelsmedjen opsiges   ( 466 m2 ) fraflytning 1. juli 2017
Samlede omkostninger m. drift: 
1.034.657 kr. pr. år

- Konservatorskolens Bibliotek (1.035 m2) fraflytning juli 2018/2019 
(ved næste bachelorholds dimission)
   Samlede omkostninger m. drift: 
   315.773 kr. pr. år

STATUS FEBRUAR 2016
KADKs lejemål :

46 Kedelsmedjen        (466 m2)          1.034.657 
47 Den Gule Bygning (2.832 m2)     5.629.621
53 Meldahls Smedje (3.581 m2)       4.555.541
62 Det Røde Hus         (289 m2)               273.504
63 Administration       (1817 m2)           3.678.780
68 Ndr. Magasinbygn (7.730 m2)     8.701.691
70 Modelbygningen    (1.107 m2)       1.725.917
72 Sdr. Kontorbygn     (2.798 m2)     3.104.091
90 Designskolen          (3.602 m2)      7.116.570
110 Bibliotek                    (1.487 m2)        1.832.017
136 Kantine                       (1.134 m2)       2.251.364
155 Badebygningen     (1.671 m2)       2.940.704 
160 Værksted                   (1.671  m2)     1.643.874
Vandflyverhangaren     (2.500 m2)   3.410.827
Lærlingeskolen                 (1.084 m2)   1.287.990
Esplanaden 30, 34, 42 (3.754 m2)  5.136.415
Amaliegade 38, 39          (1.116 m2)       338.072 

SAMLET HUSLEJE 2016  :         54.661.635 kr

2020 - 2023
Lejemål der kan opsiges :

- Vandflyverhangaren opsiges  ( 2.500 m2 ) fraflytning 
    ultimo 2020
    Samlede omkostninger m. drift: 
    3.410.827 kr. pr. år

- Konservatorskolen (4.870 m2) fraflytning sommer 2022
    Samlede omkostninger m. drift: 
    5.477.419 kr. pr. år

ORGANISATION
BESPARELSE I LEJE OG M2 OVER TID - ØKONOMI

155 155 155

160 160 16055 55

63 63 63

53 5370 70

SAMLET BYGNINGSBESPARELSE 

2017-2019 
i alt :                                                       4.364.337 kr

Skøn over bygningsmæssige konsekvenser: 
- Flytning af Superformlab
- Modelbygningens IBK flyttes til bygn 68
- Flytning af IBBLs stud til Sdr. kontor bygn 72
- Konservatorskolens Bibliotek i Amaliegade fraflyttes og flyttes 
ind i KADKs bibliotek. Evt flyttes en del materiale fra KONS og 
KADKS bibliotek til fjernarkiv i bygn 72 Sønder Kontor

SAMLET BYGNINGSBESPARELSE

2017 - 2019 + 2020 + 2023               
i alt:                           12.936.810 kr

Skøn over bygningsmæssige konsekvenser: 
- Flytning af resten af IBKs stud til bygn 68
- Flytning af Konservatorskolen
    Ekspertvurdering    : 45.000.000 kr

OPTION
Supplerende lejemål der kan opsiges: 
-  Meldahls Smedje, samlede omkostninger m. drift: 
     4.555.541 kr. pr. år

Samlet bygningsbespartelse 2017-2019 + 2020 + 2023 
incl. Meldahls Smejde 
I alt:  17.492.351
 Scenarier for Meldahl Smedje og de funktioner som bygningen 
indeholder uddybelse på side 30

2016 - 2019             
Fald i bevilling 2016-2019 (301,5 - 275,6 mio kr)    25,9 mio kr
Samlet bygningsbesparelse 2016-2019        4,4 mio kr

Fald i bevilling fratrukket bygningsbesparelse     =   21,5 mio kr

2020 - 2023
Fald i bevilling 2019-2023 (275,6 -256,8)        18,8 mio kr

Samlet bygningsbesparelse 2019-2023                           8,9 mio kr 

Fald i bevilling fratrukket bygningsbesparelse     =      9,9 mio kr

STRATEGISK BUDGET
Indtægter i 2016    :     301,5 mio kr
Indtægter i 2019    :     275,6 mio kr
Indtægter i 2023   :     256,8 mio kr

- Meldahls Smedje (3.581 m2 )*
   Samlede omkostninger m. drift: 
   4.555.541 kr. pr. år
* 3 scenarier uddybes s. 30

OPTION
Supplerende lejemål der kan opsiges: 
-  Meldahls Smedje, samlede omkostninger m. drift: 
     4.555.541 kr. pr. år

Samlet bygningsbespartelse 2017-2019 incl. Meldahls Smejde 
I alt:  8.919.878
Scenarier for Meldahl Smedje og de funktioner som bygningen 
indeholder uddybelse på side 30 
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 Bilag 11: Rammer for handlingsplan  
 På bestyrelsesmødet d. 26. september 2016 lægges der op til, at der vedtages en 

handlingsplan, som skal bidrage til et mindre og styrket KADK. Nedenstående er et oplæg til 

en ramme for udformningen af denne plan. 

Baggrund for handlingsplan 

KADKs bevillinger bliver gradvist reduceret på grund af regeringens omprioriteringsbidrag 

på 2% årligt og dimensioneringen af arkitekt- og designuddannelserne med 30% (se bilag 4).  

 

Ud over de økonomiske udfordringer ligger en række udfordringer for KADK, som fremgår af 

politiske udmeldinger, analyser af KADK (bilag 5-10) og som er fremkommet i evalueringer 

og i den samskabende proces blandt studerende og medarbejdere på KADK. På bestyrelses-

seminaret er lagt op til en drøftelse af disse analyser og mulige konklusioner. Dette er en 

foreløbig sammenfatning:  

Umiddelbart er den største udfordring arkitekt –og designuddannelsernes høje 

dimittendledighed og den brede politiske enighed om, at uddannelser med for høj 

dimittendledighed skal dimensioneres, samt indikationer der er af, at dette forhold skal spille 

ind på et kommende nyt bevillingssystem. Aftageranalyser fra 2015 viser at aftagerne mener, 

det kunstneriske niveau er højt, men man efterspørger såkaldte generiske kompetencer, 

projektledelse, teknologikompetencer, økonomisk forståelse, mm. Endelig påpeges det blandt 

andet fra KADKs aftagerpaneler, at dimittenderne har for snæver en forståelse af, hvilke jobs, 

det er attraktivt at bestride.  

Der er desuden brug for udvikling af uddannelserne, så de i højere grad lever op til KADKs 

strategi, som for arkitekt– og designuddannelsens vedkommende handler om at styrke 

kandidaternes særkende gennem et trefoldigt viden-grundlag; kunst, praksis og videnskab, 

herunder at styrke de kvalifikationer, der er beskrevet i uddannelsernes kvalifikationsramme, 

f.eks. viden om designmetoden og videnskabelig metode samt evne til at indgå i tværfagligt 

samarbejde.  

KADKs omverdens-analyse fra ultimo 2015 viser, at KADKs interessenter ikke i tilstrækkelig 

grad kender indholdet i de studerendes uddannelse og at KADK som institution ikke 

markerer sig tydeligt nok i mediebilledet. 

 

Ovennævnte udfordringer bør adresseres i en handlingsplan, som bringer KADKs budgetter i 

balance.  
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Planen vil adressere mange områder på KADK; administration, forskning, mm. Den vil også 

berøre en bred vifte af udfordringer; internationalisering, forskningssamarbejde med 

virksomheder, større synlighed om KADKs samfunds –og erhvervsrelevans, mm. Rektoratet 

anbefaler dog at den får et særligt fokus på uddannelserne, herunder at få dimittenderne i 

arbejde. Det er især uddannelsesaktiviteterne, der berøres af dimensioneringen og det er 

samtidig uddannelsesaktiviteterne på arkitekt og designuddannelserne, der er nøglen til at 

knække dimittendledigheden og dermed forhindre yderligere dimensionering.  

 

Handlingsplanens overordnede sigte 

Med afsæt i ovenstående lægges der op til at handlingsplanen har følgende sigte;  

• Udvikling: At angive en strategi for udvikling af KADKs nuværende uddannelser, så 

de modsvarer nye krav og forventninger.  

• Nedskalering: At angive organisering af administration, forskning og undervisning, 

så den faglige højde bevares ved faldende studentertal -og ressourceallokering.  

• Nye uddannelsesaktiviteter: At angive en strategi for udvikling af KADKs 

uddannelses-pallette, så der på længere sigt sikres udvikling af KADKs fagområder 

og så KADK bevarer kritisk masse i forhold til forskning, værksteder m.m. 

• Større synlighed om KADKs samfunds –og erhvervsrelevans  

 

Forslag til opbygning af handlingsplanen 

Disse sigtepunkter er styrende for dagsordenen for bestyrelsesseminaret: 

Del 1: Udvikling af bestående uddannelser  

• Her vil være et mundtligt oplæg til en række udviklingsprojekter samt økonomisk 

overslag som oplæg til drøftelse. Udviklingsprojekterne vedrører bl.a. styrkelse af 

studerendes generiske kompetencer, kompetenceudvikling af medarbejdere, styrket 

teknologisk/digitalt fokus, herunder styrkelse/fusion af værksteder og laboratorier, 

styrkelse af Konservatorskolen, udvikling af e-læring, samt et samlet system til 

undervisningsplanlægning. 

 

Del 2: Dimensionering af arkitekt –og designuddannelser og øvrige besparelser 

• Her vil være et mundtligt oplæg til rammer for dimensionering af arkitekt –og 

designuddannelsen. Der vil desuden være oplæg vedrørende overordnede 

indsatsområder i administrationen, vedrørende effektiviseringstiltag og vedrørende 

fordeling af midler i hovedposter i budgetter frem mod 2020. Dette drøftes samlet. 

 

Del 3: Nye uddannelser til et bredere arbejdsmarked  

• Der vil et mundtligt oplæg til nye uddannelsesaktiviteter og budget for disse til 

drøftelse. 
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Del 4: Implementering  

• Der vil være et mundtligt oplæg til de overordnede elementer i en 

implementeringsplan til drøftelse. 

 

Næste skridt 

Resultatet af drøftelserne på bestyrelsesseminaret vil danne grundlag for et oplæg til en 

handlingsplan som fremlægges for bestyrelsen på mødet den 26. september. I den 

mellemlæggende periode vil der, hvis det aftales, blive holdt et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde, hvor der vil være mulighed for videre drøftelser om rammen for 

handlingsplanen, mm. Der vil desuden være drøftelser af resultatet af bestyrelsesseminaret i 

KADKs faste råd og udvalg, der vil blive forberedt en kommunikationsstrategi og plan for 

interessepleje. Endelig vil der være drøftelser med udvalgte eksterne interessenter med 

henblik på at trykprøve de overordnede retningslinker i den strategi, der ligger bag et mindre 

og styrket KADK. 
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