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Operationelle mål, nøgletal og indikatorer 

 

                                                           
1 Operationelle mål er markeret med fed. Fælles mål er kursiverede. 
2 Dimittendledighed opgøres i Danmarks Statistik med 1 års forsinkelse, dvs. dimittendledighed for årgang 2017 opgøres i 2019 osv. For 2019 er måltallet ikke bindende (dvs. nøgletal), da dimit-

tendledigheden vedrører årgange, der er dimitteret før rammeaftaleperioden.  
3 Målet fastholdes på 2. 

Resultatmål Operationelt mål, nøgle-

tal og indikator1 

R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 B 2021 R 2021 B2022 

Billedkunst-

skolerne skal 

uddanne di-

mittender, 

som afspejler 

arbejdsmar-

kedets og 

kulturlivets 

behov og får 

relevant be-

skæftigelse 

Dimittendledighed for 

kandidater 

(opgjort som andel le-

dige af en årgang 1 år 

efter dimission)2 

60,7 % 

(årgang 2015) 

55,1 % 

(årgang 2016) 

46 % 

(årgang 2017) 

 

36,4 % 

(årgang 2018) 

50% 

(årgang 2019) 

 

(36,6%) 

45% 

(årgang 2020) 

Fælles kapacitetsanven-

delse og udbud af kom-

petenceudvikling i entre-

prenørskab for undervi-

sere 

 

  Fælles arbejds-

gruppe nedsat 

 

Fælles kompe-

tence-udviklings-

forløb for under-

visere udviklet 

Igangsættelse af 

fælles kompeten-

ceudviklingsfor-

løb 

Antal undervi-

sere som har gen-

nemført kompe-

tence-udviklings-

forløb: 2. 

÷ 

(0) 

Antal undervi-

sere som har gen-

nemført kompe-

tence-udviklings-

forløb: 2.3 

Dimittendundersøgelse     Gennemført. Un-

dersøgelse viser, 

at Billedkunst-

skolernes uddan-

nelser har sam-

fundsmæssig re-

levans. 

 

 

 



    

2 

 

                                                           
4 Målet fastholdes på 1. 

Billedkunst-

skolerne skal 

udbyde uddan-

nelser på ni-

veau med de 

bedste kunst-

neriske uddan-

nelser i verden 

Udvikling af fælles ter-

minologi og opgørelses-

metoder for statistiske 

nøgletal til brug for kva-

litetssikringsarbejdet 

  Fælles arbejds-

gruppe med kom-

missorium fra 

KUR nedsat 

Etablering af vi-

densdelingssy-

stem om fælles 

terminologi og 

opgørelsesmeto-

der for statistiske 

nøgletal 

Fælles afrappor-

tering via ar-

bejdsgruppe af 

erfaringer fra in-

stitutions-akkre-

diteringer 

 

 

Evaluering af ar-

bejdsgruppens 

resultater 

Forslag til frem-

adrettet foran-

kring af fælles 

kvalitetssikrings-

arbejde 

Samarbejde om styrkelse 

af de studerendes ad-

gang til tværdiscipli-

nære læringsmuligheder 

  Katalog over fag 

der kan åbnes for 

studerende fra 

andre kunstud-

dannelser 

udarbejdet 

 

Udarbejdelse af 

katalog over fag 

der kan åbnes for 

studerende fra 

andre kunstud-

dannelser og fæl-

les fastsættelse af 

nye målepara-

metre for 2021-

2022 

Antal KUR-stude-

rende, der delta-

ger i tværgående 

TVAERS-moduler 

i efterårsseme-

stret 2021: 70 

 

÷ 

(35 KUR-stude-

rende deltog i 

tværgående TVA-

ERS-moduler i ef-

terårssemestret 

2021. Måltal var 

70 studerende)  

 

Antal KUR-stude-

rende, der delta-

ger i tværgående 

TVAERS-moduler 

i efterårsseme-

stret 2022: 50 

 

   Behovsundersø-

gelser for tværdi-

sciplinært ud-

dannelsestilbud 

på kandidatni-

veau igangsat 

Formulering af 

rammer for ud-

dannelsestilbud 

 

Forberedelse af 

nyt tværgående 

uddannelsestil-

bud 

 

 

Uddannelsestil-

bud igangsat 

 

   Antal nationale 

eller internatio-

nale uddannel-

sessamarbejder, 

hvori Billed-

kunstskolerne og 

mindst én anden 

KUR-institution 

indgår som part-

nere: 1 

Antal samar-

bejdsprojekter 

mellem Billed-

kunstskolerne og 

mindst én anden 

KUR-institution, 

som indebærer, 

at studerende 

deltager i fælles 

aktiviteter: 1 

Antal nye samar-

bejdsprojekter 

mellem Billed-

kunstskolerne og 

mindst én anden 

KUR-institution, 

som indebærer, 

at studerende 

deltager i fælles 

aktiviteter: 1. 

 

(2) 

 

Antal nye samar-

bejdsprojekter 

mellem Billed-

kunstskolerne og 

mindst én anden 

KUR-institution, 

som indebærer, 

at studerende 

deltager i fælles 

aktiviteter: 1.4 



    

3 

 

                                                           
5 Målet harmoneres med Kunstakademiets kvalitetssystem, som fra 2022 skal indføre skriftlige semesterevalueringer.  
6 Målet fjernes grundet manglende strategisk forankring. 
7 Målet sættes til 2, da et højere måltal ikke forekommer bæredygtigt i en tid præget af Covid-19. 

 Institutionsakkredite-

ring 

   Betinget positiv 

akkreditering 

opnået 

 

 

 

  

Studerendes vurdering 

af uddannelsernes fag-

lige udbytte opgøres i 

skriftlige semesterevalu-

eringer 

- -  Baselinemåling BFA: 3,6 

MFA: 3,5 

 

(BFA: 3,3) 

(MFA: 3,2) 

Skriftlige seme-

sterevalueringer 

indført, der skal 

danne udgangs-

punkt for ny 

baseline 5 

 

 

 

Billedkunst-

skolerne skal 

styrke den in-

ternationale 

dimension i 

uddannelserne 

Fælles kapacitetsanven-

delse og kompetenceop-

bygning om internatio-

nalisering 

 

  Fælles arbejds-

gruppe med kom-

missorium fra 

KUR nedsat 

Videndeling og 

opbygning af re-

levant ekspertvi-

den om internati-

onale tværfaglige 

arrangementer, 

sprogpolitikker, 

kulturforskelle, 

betalingsstude-

rende, hjemtag-

ning af midler 

mv. 

Etablering af sy-

stem for fælles 

kapacitetsanven-

delse og kompe-

tenceudvikling 

 

 

 

Evaluering af ef-

fekt af arbejds-

gruppen og anbe-

faling(er) til 

fremadrettet or-

ganisering af 

samarbejdet 

 

 Kunstakademiets place-

ring i internationalt 

rankingsystem (forud-

sætter at systemet er ud-

viklet/udvikles i perio-

den) 

      Målet fjernes. 

 

Blandt de 20 bed-

ste kunstskoler i 

verden.6 

Etablering af partner-

skabsaftaler med de 

     

 

 

 Mål for antal ind-

gåede partner-

skabsaftaler: 2.7 



    

4 

 

                                                           
8 Målet harmoneres med skolens eget kvalitetssystem, hvor der er formuleret et mål om, at 20% og 50% ikke-danske statsborgere ansøger om optag på henholdsvis skolens BFA og MFA. 
9 Antal udvekslingsstuderende er fra 2020 defineret som antal studerende på short- og/eller longterm udvekslingsophold. Shortterm udvekslingsophold indberettes ikke til Danmarks Statistik. 
10 Målet harmoneres med andre højere uddannelsesinstitutioner og formuleres som et kvalitetsmål om 5% af studenterpopulationen. 

kvalitativt ledende bil-

ledkunstskoler i verden 

 

 

Antal udenlandske ansø-

gere i alt til Kunstakade-

miets bachelor- og kan-

didatuddannelser 

209 247 212 199 210 ÷ (201) BFA: 20% ikke-

danske statsbor-

gere 

MFA: 50% ikke-

danske statsbor-

gere8 

Nøgletal vedr. udveksling9 

 

Udgående studerende 

Indgående studerende 

 

 

23 

27 

 

 

15 

22 

  

 

3 

23 

 

 

16 

20 

÷ 

 

(9) 

(21) 

 

 

5% 

5%10 

Billedkunst-

skolerne skal 

udvikle videns-

grundlaget og 

udføre kunst-

nerisk udvik-

lingsvirksom-

hed (KUV) og 

forskning af 

høj kvalitet 

Opbygning af et fælles 

center for kunstnerisk 

viden og udvikling 

  Plan for etable-

ring af fælles vi-

dencenter 

 

Fælles strategi 

for centerets for-

mål og virksom-

hed udviklet 

Etablering af et 

videncenter 

Fælles udvikling 

af en KUV-stra-

tegi med tilhø-

rende kvalitets-

arbejde. 

Overtagelse af 

administration 

af KUV pulje 

Overvejelser 

vedr. inddragelse 

af andre videns-

former, herunder 

videnskabelig 

forskning og PUV 

 

 

Evaluering af 

centerets resulta-

ter evt. med anbe-

falinger til frem-

adrettet strategi. 

Tovholderopgave: Ledel-

sesmæssigt ansvar for 

etablering af videncen-

ter for kunstnerisk vi-

den og udvikling 

  Ledelsesmæssigt 

ansvar for frem-

drift af samar-

bejdsprojekt af-

rapporteret i års-

rapport 

 

Professor for vi-

den-centret er 

ansat. 

 

 

 

 

 

Centret påbegyn-

der arbejdet med 

at udvikle en 3rd 

cycle for de vide-

regående kunst-

neriske uddan-

nelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstakademiet 

afrapporterer 

status i årsrap-

port, iht. kom-

missoriet på 

vegne af styre-

gruppen for vi-

dencentret 

 



    

5 

 

Grundlag for 

indhold og orga-

nisation for vi-

dencenter til-

trådt af KUR 

 

Videncenter er 

funktionelt 

Professorat for 

videncenter op-

slået 

Kunstakademiet 

afrapporterer 

status i årsrap-

port, iht. kom-

missoriet på 

vegne af styre-

gruppen for vi-

dencentret 

 

Kunstakademiet 

afrapporterer 

status i årsrap-

port, iht. kom-

missoriet på 

vegne af styre-

gruppen for vi-

dencentret 

 

 

 

 

 

 

Antal forsknings- og KUV-

projekter 

 

Antal Ph.d og post.doc 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

5 

 

 

7 

7 

 

 

9 

6 

 

 

8 

 

 (6) 

 

 

(9) 

7 

 

 

9 

Billedkunst-

skolerne skal 

styrke, udvikle 

og synliggøre 

institutionens 

rolle som kul-

turinstitution 

Institutionerne udvikler 

i fællesskab kulturinsti-

tutionsopgaven gennem 

videndeling og fælles ud-

viklingsprojekter 

  Videndelingsfo-

rum 

   Evaluering 

  Antal projekter 

planlagt: 1 

Antal nye projek-

ter i regi af det 

fælles udvik-

lingsprojekt for 

kulturinstituti-

onsopgaven 

igangsat: 1 

Antal nye projek-

ter i regi af det 

fælles udvik-

lingsprojekt for 

kulturinstituti-

onsopgaven 

igangsat: 1. 

 

 

Antal nye projek-

ter i regi af det 

fælles udvik-

lingsprojekt for 

kulturinstituti-

onsopgaven 

igangsat: 1. 

Antal offentlige events 

på Charlottenborg, i alt: 

 

- Billedkunstskolerne 

- Kunsthallen 

  91 events 

 

 

16 

75 

79 events 

 

 

16 

63 

92 events 

 

 

17 

75 

 (107) 

 

 

17 

9 

93 events 

 

 

18 

75 

Antal (unikke) brugere 

på hjemmeside i alt: 

 

- Billedkunstskolerne 

- Kunsthallen 

215.120 

 

 

60.362 

154.758 

214.787 

 

 

58.611 

156.176 

 249.671 

 

 

89.671 

160.000 

230.000 

 

 

60.000 

170.000 

÷ (214.683) 

 

 

75.876 

138.807 

210.000 

 

 

60.000 



    

6 

 

 

 

                                                           
11 Målet nedjusteres til 150.000 for Kunsthallen, da tallet allerede er negativt påvirket af Covid-19. Det samlede antal brugere bliver følgelig 210.000. 
12 Målet nedjusteres til 80.000, da besøgstallet i 2022 allerede er negativt påvirket af Covid-19 og tallet for 2019 ikke kan bruges retningssættende, da dette var et rekordsår for Kunsthallen. 

150.00011 

Antal brugere på sociale 

medier, i alt: 

 

- Billedkunstskolerne 

- Kunsthallen 

33.056 

 

 

3.556 

29.500 

45.140 

 

 

4.843 

40.297 

 65.651 

 

 

8.651 

57.000 

61.000 

 

 

6.000 

55.000 

 (73.214) 

 

 

10.912 

62.302 

62.000 

 

 

7.000 

55.000 

Kunsthallen 

styrker formid-

lingen af dansk 

og internatio-

nal samtids-

kunst til næste 

generation og 

interesserede i 

hele landet. 

 

 

Besøgstal 100.585 107.823 110.065 40.000 115.000   (57.016) 80.00012 

Antal aktiviteter i det 

offentlige rum, der ræk-

ker udenfor Charlotten-

borg (fysiske og digitale) 

  1 

 

3 2  (2) 2 

 

Egen digital me-

die og indholds-

formidling on-

line 

Antal samarbejder med 

kulturaktører i Dan-

mark og udland 

  5 8 7  (9) 9 

Tilsagn fra fonde per år 

(opgjort i kr.) 

3.785.766 kr. 4.365.000 kr. 6.560.512 11.444.000 

 

4.200.000 kr.  (4.235.000) 4.400.000 kr. 


