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Strategisk rammekontrakt

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for Det 
Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og 
Konserverings kerneopgaver.

Status og varighed

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra i. januar 2018 til 31. december 2021.

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis 
f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis 
nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrak
ten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse

Institutionen afleverer en årlig statusredegorelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Sta
tusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse 
med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegorelsen skal endvi
dere indeholde en beskrivelse af gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse samt 
en ajourført fremadrettet handlingsplan, der synliggør institutionens grundlag for at realisere 
målene.

For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identifice
res der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret 
indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder 
i rammekontrakten forudsætter enighed.
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Ved kontraktens udlob opgor institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske 
mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i 
den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontrakt
perioden.

Med udgangspunkt i institutionens opgorelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede 
målopfyldelse af rammekontrakten.

Strategiske mål i rammekontrakten

Arkitektur, design og konservering er på én og samme tid kulturbærende og samfundsudvik
lende. KADK ser, at berettigelsen for disse fag ikke er blevet mindre i disse år. Tværtimod. I en 
tid, hvor globalisering, teknologisk udvikling og klimatiske udfordringer stiller nye krav til må
den, vi indretter vores samfund på, er der mere end nogensinde brug for disse discipliner.

Behovet og efterspørgslen på bæredygtige løsninger og produkter vokser verden over, og arki
tekter, designere og konservatorer besidder netop de professionelt kreative, analytiske og inno
vative kompetencer, der skal til for at skabe de nye produkter, løsninger og strategier, der kan 
drive en positiv udvikling lokalt såvel som globalt. Derfor dedikerer KADK aktuelt tre akademi
ske år til arbejdet med FN’s verdensmål og vil også fremadrettet have fokus på væsentlige sam
fundsmæssige udfordringer.

Som uddannelsesansvarlig for kommende generationer af arkitekter, designere og konservato
rer har KADK et medansvar for at uddanne kandidater med nødvendig og ny viden, som kan 
bruges til at skabe vækst og værdi i både den private og offentlige sektor -  nationalt som inter
nationalt.

Der er derfor fortsat behov for et stærkt og synligt KADK -  et kraftcenter, der kan uddanne både 
studerende og erfarne professionelle, som bidrager til at lofte de udfordringer, vi står overfor nu 
og i fremtiden.

KADK er i dag et akademi bestående af tre højt specialiserede fagligheder -  arkitektur, design 
og konservering -  som forenede under ét og samme tag rummer et unikt potentiale. KADK hvi
ler på en solid tradition for videnudveksling og samarbejde. Evnen til at indgå i dialog med an
dre fagligheder og ikke mindst brugere er grundlæggende for arkitektens, designerens og kon
servatorens arbejde og metoder. KADK lægger nu op til et endnu tættere samspil med eksterne 
partnere og er allerede i fuld gang med at styrke samarbejdet med erhvervslivet, offentlige in
stitutioner, øvrige uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet.

Målene i denne strategiske rammekontrakt rummer hver for sig og tilsammen en intension om 
at styrke KADICs kerneopgaver og dermed det kraftcenter, som KADK udgor i vekselvirkning 
med det omgivende samfund.

Når det handler om kvalitet og relevans i uddannelserne, lægger den strategiske rammekontrakt 
bl.a. op til, at KADK styrker de studerendes teknologiske og erhvervsrettede kompetencer, styr
ker det tværfaglige samarbejde, og give de studerende mulighed for at opbygge et professionelt 
netværk, mens de studerer, så de forbedrer mulighederne for efterfølgende job. Der er særligt 
fokus på de studerendes innovationskompetencer i en mere og mere digitaliseret verden, så de 
kan bidrage til virksomheders udviklingspotentiale med ny viden og nye perspektiver.
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Når det handler om forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) lægges der bl.a. op 
til at styrke den samfundsmæssige relevans og til at knytte KUV og forskningen endnu tættere 
til undervisningen.

Alt i alt skal KADK’s viden ekspliciteres, dokumenteres og spredes til uddannelser, samfund, 
erhverv og på den måde bidrage til kreativitet, vækst og udvikling bredt i samfundet, heriblandt 
gennem øget efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering vil i kon
traktperioden 2018-2021 arbejde med folgende strategiske mål for vores kerneopgaver:

1. Fastholde det høje faglige niveau på uddannelserne og understøtte, at de studerende 
opnår et højt læringsudbytte

2. Styrke match mellem de studerendes kompetencer og arbejdsmarkedets behov
3. Dimittender som kan udvikle og skabe værdi på et bredere arbejdsmarked
4. Styrke forsknings- og KUV-baseringen af uddannelserne for at kvalificere det akademiske 

niveau i uddannelserne yderligere

KADK — ca samarbejdende organisation
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Strategisk mål 1:
Fastholde det høje faglige niveau på uddannelserne og understøtte, at de stu
derende opnår et højt læringsudbytte

KADK vil opnå målet gennem systematiske tiltag og tilpasninger til nye faglige behov. Fo
kus vil i perioden være på at styrke uddannelsernes kvalitet gennem bl.a. nye og forbedrede 
feedback-strukturer for studerende samt udviklingen af uddannelsernes indhold og tilret
telæggelse af undervisningen.

Motivation og ambition for målet
Med målet onsker KADK at understotte, at dimittenderne også i fremtiden vil opleve et 
højt læringsudbytte og dermed fortsat kunne medvirke til at udvikle Danmarks særlige 
position inden for arkitektur, design og konservering.

KADK vil på den baggrund fastholde det høje faglige niveau, hvad angår studerende, med
arbejdere og faglige miljøer. KADK har høje krav til kommende studerende, der bliver vur
deret og udvalgt ved fagligt udfordrende optagelsesprøver. Knap en femtedel af ansøger
feltet bliver optaget. Det betyder, at KADK’s studerende har et højt engagement for gen
nemførelse af studierne og en meget høj disciplineret studieintensitet. KADK arbejder lø
bende på at fastholde det høje faglige niveau. Systematiske tiltag og tilpasninger til nye 
faglige behov, vil bl.a. understøttes af udvikling og implementering af et velfungerende 
undervisni ngsevalueringssystem.

KADK vurderer, at en væsentlig indikator for et hojt fagligt niveau er de studerendes vur
dering af kvaliteten af deres uddannelse, herunder deres læringsudbytte.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

De studerendes vurdering af kvaliteten af uddannelselseme
"Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj” (3,9 i 2016; Spørgeskemaundersø
gelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM).
"Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj” (Baseline etableres i 2018; Under
visningsevaluering, som gennemføres hvert tredje år, KADK).

De studerendes vurdering af tilfredsheden med det faglige miljø
"Der er et godt fagligt miljø" (3,8 i 2016; Spørgeskemaundersogelse indsamlet til Ud
dannelseszoom, UFM).
"Der er et godt fagligt miljø" (Baseline etableres i 2018; Undervisningsevaluering, 
som gennemføres hvert tredje år, kvalitativskala 1-4 (fra "meget enig” til "meget 
uenig”, KADK).
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Strategisk mål 2:
Styrke match mellem studerendes kompetencer og arbejdsmarkedets behov

KADK vil opnå målet ved at styrke de studerendes erhvervsrettede og teknologiske kom
petencer gennem bl.a. den tværgående undervisning og modernisering af KADK’s labora
torie- og værstedsfaciliteter samtidig med, at kendskabet til flere fagligheder øges, så de 
studerende efter endt uddannelse kan bygge bro mellem forskellige fagligheder på et bre
dere arbejdsmarked.

Motivation og ambition for målet
Analyser fra "Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser” peger på et po
tentiale i at forbedre de studerendes faglige kundskaber yderligere og skærpe deres evne 
til at sætte disse bredt i spil i samarbejde med andre fagligheder. KADK har som helhed et 
højt fagligt kunstnerisk niveau og vil arbejde for at supplere uddannelserne med yderligere 
erhvervsrettede og teknologiske kompetencer, så kandidaterne i højere grad har mulighed 
for at bygge bro mellem forskellige fagligheder og styrke deres position i samfund og er
hverv. Formålet med satsningen er at bidrage til nye løsninger og alternative perspektiver 
på relevante udfordringer i samspil med omverdenen.

Det er ambitionen at nå målet gennem etablering af nye tværgående undervisningsaktivi
teter, der øger de studerendes erhvervsrettede kompetencer samt gennem modernisering 
af laboratorier og etablering af fælles værksteder. Herudover fokuseres på at skabe nye 
strategiske samarbejder med nationale og internationale forende uddannelses- og forsk
ningsinstitutioner for at udvide uddannelsespaletten og styrke internationalisering af 
KADK’s uddannelser yderligere.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Modernisering af værksteds- og laboriatoriefaciliteter
"Hvor tilfreds er du som studerende med laboratorie- og værkstedsforhold gene
relt?" (Baseline etableres i 2018; Undervisningsevaluering, som gennemføres hvert 
tredje år, kvalitativ skala fra 1-4 (fra "gode forhold” til "utilfredsstillende forhold”), 
KADK).

Uddannelse der ruster til job
"Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job" (3,6 i 2016; 
Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM).

Strategiske samarbejder
Antal nye institutionelle samarbejder med strategisk udvalgte nationale eller inter
national uddannelses- og forskningsinstitutioner på højeste niveau (Baseline etable
res i 2018; Arlig opgørelse t KADK’s årsrapport).
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Strategisk mål 3:
Dimittender, som kan udvikle og skabe værdi på et bredere arbejdsmarked

KADK ønsker at få dimittenderne hurtigere i beskæftigelse og på et bredere arbejdsmar
ked, så de kan bidrage til konkret værdiskabelse i samfundet og løbende udvikling af dansk 
arkitektur, design og konservering, KADK vil opnå målet ved at opbygge en stærkere rela
tion mellem de studerende og relevante aktører i omverdenen, bl.a. gennem øget brug af 
praktik nationalt og internationalt.

Motivation og ambition for målet
Analyser fra ’’Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser” viser, at der 
grundlæggende er et godt match mellem kompetencer og aftagerforventninger, men der 
peges på behovet for at styrke de studerendes netværk til brancherne og tilknytning til et 
bredere arbejdsmarked. KADK vil derfor arbejde for at opbygge en stærkere relation mel
lem de studerende og relevante aktører i omverdenen.

Ambitionen er at understotte de studerendes tilknytning til et bredere arbejdsmarked al
lerede under uddannelsen. Det skal blandt andet opnås gennem styrkede praktikordnin
ger, mere samarbejde med erhvervslivet og oget fokus på de studerendes forståelse af egne 
kompetencer med henblik på bedre at kunne gøre opmærksom på deres kvalifikationer til 
et arbejdsmarked i forandring.

KADK vil lobende understøtte og opdyrke ny viden om mulighederne for jobs på et bredere 
arbejdsmarked til vores dimittender, så de endnu hurtigere kan opnå fodfæste på arbejds
markedet.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredego
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Studerende i praktik
Andel arkitekt- og designstuderende, der har været i praktik eller praktiklignende 
forlob nationalt såvel som internationalt (40% i 2017; Arlig opgørelse i KADK, 
STADS).

Ledighedsgrad for KADK dimittender
Ledighedsgrad 4.-7. kvartal efter dimission for KADK’s kandidater (22,5 pct. i 2014; 
UFM’s nøgletal for ledighed).
RKU’s opgørelse af ledighed (Ledighed i året 2016 for KADK-kandidater fra kandi
dater fra 20x4:13,0 %; RKU’s opgørelse på baggrund af Danmarks Statistik).
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Strategisk mål 41
Styrke forsknings- og KU V-bascringen af uddannelserne for at kvalificere 
det akademiske niveau i uddannelserne yderligere

For at kvalificere det akademiske niveau i uddannelserne yderligere vil KADK styrke 
forskning og KUVs kobling til uddannelserne. KADK vil opnå målet ved at styrke udvik
lingen af uddannelsernes videngrundlag, bl.a. gennem etablering af en ny tværgående 
standard for forsknings- og KUV-planer samt ved at oge andelen af medarbejdere med 
forsknings- og KUV-forpligtelser. KADK vil endvidere arbejde på at oge den eksterne 
forsknings- og KUV-finansiering.

Motivation og ambition for m&let
KADK har i 2016 udarbejdet en samlet plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirk
somhed (KUV). Hovedformålet med planen er at styrke arbejdet med forsknings- og KUV- 
basering af uddannelserne.

Med KADK’s forsknings- og KUV-plan er der ligeledes et særligt fokus på at styrke udvik
lingen af KADK’s videngrundlag, som hviler på et unikt samspil mellem det kunstneriske, 
det praktiske og det forskningsmæssige i uddannelserne.

Som noget nyt vil KADK sikre, at individuelle forsknings- og KUV-planer udarbejdes efter 
samme standarder, så der sikres overblik over KADK’s aktiviteter på området og styrkelse 
af den eksterne forskningsindsats! forhold til at målrette og realisere ny forskning og forsk
ningssamarbejder inden for bl.a. temaerne i Forsk2025. Det er således også KADK’s am
bition, at realiseringen ligeliges skal afspejles i en øget ekstern forsknings- og KUV-finan
siering.

Samtidig er det en ambition med indsatsen over tid at oge andelen af undervisere med 
forsknings- og KUV-forpligtigelse for derved at styrke KUV- og forskningsbaseringen af 
undervisning og projektarbejde.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse
Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø
relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Standardisering af forsknings- og KUV-planer
Andel VIP-medarbejdere med KUV- og forskningsforpligtelser, der har udarbejdet 
individuelle forsknings- og KUV-planer (Baseline etableres i 2018; Årlig opgørelse i 
KADK’s årsrapport).

Undervisere med forsknings- og KUV-forpligtigelser
Andel af undervisere med forsknings- og KUV-forpligtelser målt i årsværk (56 %  i 
2017; Årlig opgorelse i KADK’s årsrapport).

Hjemtag af ekstern finansiering til forskning og KUV
Ekstern forsknings- og KUV-finansiering (13 millioner kr. i 2017; KADK årsrapport).
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