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Forord

I 2015 blev professionshøjskolernes grundforudsætninger udfordret . En ny dagsorden præger det 
politiske landskab med fokus på økonomiske besparelser så langt øjet rækker og en regionalise-
ringstendens med fokus på omfordeling fra befolkningsmættede områder til det modsatte . 

Metropol imødeser således en presset økonomisk virkelighed præget af krav om besparelser og 
varsling af omlægning af det taxametersystem, som udgør den væsentligste indtægtskilde for Me-
tropol . Sideløbende hermed arbejder vi naturligvis for at styrke det politiske systems og andre 
aktørers engagement i professionerne og deres uddannelser . 

For Metropol er det nære svar på udfordringerne bæredygtige og langtidsholdbare løsninger for 
en mere effektiv uddannelsesinstitution med en usvækket progressiv og velovervejet strategi . Det 
indebærer med de betydelige takstfald på grunduddannelse ikke mindst en fornyet satsning på 
efter- og videreuddannelse, der er ligeså økonomisk nødvendig, som den er faglig perspektivrig 
og udfordrende . 

En styrket og mere fyldig rolle på efter- og videreuddannelsesområdet understreger Metropols 
rolle i implementeringen af de mange reformer, der pågår i store dele af ikke mindst den offentlige 
sektor, som Metropol uddanner til . Forretningsstrategien for efter- og videreuddannelsesområdet 
i 2015 udtrykker dette skift .

Sideløbende hermed har Metropol arbejdet målrettet på at forberede den institutionsakkreditering, 
der igangsættes i 2016 og afsluttes medio 2017 . Ikke med det hovedformål at ’bestå eksamen’, 
men navnlig for at kvalificere vores kvalitetsarbejde for at skabe varige forbedringer i ikke mindst 
grunduddannelserne . 

Det er fulgt op af en lang række andre indsatser . Således blev en ny og ambitiøs adjunktuddannelse 
implementeret i 2015 . Der blev givet garanti om feedback til de studerende på alle større skriftlige 
opgaver og eksaminer – ligesom satsningen ’intense studier’ tog form gennem lokale eksperimen-
ter med henblik på at fremme de studerendes udbytte af undervisningen og deres arbejdsindsats . 

Et styrket engagement fra blandt andet fonde har ligeledes præget 2015, hvor betydelige bevillin-
ger til aktiviteter og projekter fra blandt andet Nordea-fonden og Industriens Fond blev en realitet .

Stefan Hermann
Rektor

Nicolai Kragh Petersen
Professionshøjskoledirektør

René van Laer
Formand
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Hoved og 
nøgletal

2015 2014 2013 2012 2011

Resultatopgørelse
Omsætning 826,8 856,4 801,3 736,9 734,6

Omkostninger -832,3 -826,3 -765,1 -709,6 -718,1

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster -5,5 30,1 36,2 27,4 16,5

Finansielle poster -12,4 -11,2 -11,0 -14,4 -13,7

Resultat før ekstraordinære poster -17,9 18,9 25,3 13,0 2,8

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0

Årets resultat -17,9 18,9 45,5 13,0 2,8

Balance
Anlægsaktiver 667,2 618,3 621,4 669,1 688,4

Omsætningsaktiver 168,7 154,2 220,6 148,6 101,7

Balancesum 835,9 772,5 842,0 817,7 790,2

Egenkapital 254,9 267,2 261,1 204,3 195,5

Langfristede gældsforpligtelser 314,2 230,1 227,1 245,8 247,4

Kortfristede gældsforpligtelser 263,6 270,5 348,5 365,1 345,4

Pengestrømsforhold
Driftsaktivitet 8,3 -57,0 70,6 48,7 35,9

Investeringsaktivitet -74,0 -28,6 38,6 -7,6 -24,5

Finansieringsaktivitet 84,1 3,0 -20,0 -1,0 -2,8

Årets ændring i likviditet 18,5 -82,7 89,2 40,1 8,6

Regnskabsmæssige nøgletal
Overskudsgrad  
Årets resultat før ekstraordinære poster mv . x 100 
Omsætning

-2,16 2,21 3,15 1,76 0,38

Likviditetsgrad  
Omsætningsaktiver x 100 
Kortfristede gældsforpligtelser

64,03 57,02 63,30 40,70 29,45

Soliditetsgrad  
Egenkapital x 100 
Samlede aktiver

30,95 34,58 31,01 24,99 24,74

Finansieringsgrad  
Langfristede gældsforpligtelser x 100 
Materielle anlægsaktiver

47,10 37,21 37,18 37,33 36,50

Hovedtal (mio.kr.)
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2015 2014 2013 2012 2011

Årsstuderende (STÅ) opgjort  
pr. uddannelse

Antal teori STÅ ordinære uddannelse 6 .247 5 .973 5 .864 5 .444 5 .152

Heraf teori STÅ ordinær uddannelse, udlagt 225 217 209 166 188

Antal praktik STÅ ordinær uddannelse 2 .182 2 .141 2 .077 1 .983 1 .917

Heraf praktik STÅ ordinær uddannelse, udlagt 126 133 119 132 112

Antal STÅ i alt - ordinær uddannelse, ekskl. udlagt 8.078 7.764 7.613 7.129 6.769

Antal STÅ - åben uddannelse 1 .225 1 .299 1 .281 1 .176 1 .221

Antal ressourceudløsende STÅ i alt, ekskl. udlagt 9.303 9.063 8.894 8.305 7.990

Indeks antal årsstuderende (STÅ) i alt  132 128 126 118 113

Studieaktivitet - øvrige uddannelser

Ikke ressourceudløsende STÅ - teori (inkl . udlagt) 72 99 121 95 114

Ikke ressourceudløsende STÅ - teori (ekskl . udlagt) 71 97 117 93 111

Ikke ressourceudløsende STÅ - praktik (inkl . udlagt) 16 26 30 30 36

Ikke ressourceudløsende STÅ - praktik (ekskl . udlagt) 15 25 28 28 34

Udenlandske selvbetalere  54 27 19 21 40

Ikke ressourceudløsende STÅ - åben uddannelse  9 - 109 109 90

Ikke ressourceudløsende STÅ i alt (ekskl. udlagt) 95 122 254 230 235

Ikke-ressourceudløsende STÅ - merit 74 33 60 64 7

STÅ i alt (ekskl. udlagt) 9.398 9.185 9.148 8.535 8.225

Antal færdiggørelses STÅ - ordinær uddannelse  2 .274 2 .179 1 .965 1 .765 1 .748

Ikke ressourceudløsende STÅ - færdiggørelse  28 32 63 41 20

Færdiggørelse i alt  2 .302 2 .211 2 .028 1 .806 1 .768

Indeks af færdiggørelse  131 126 116 103 101

Danske studerende i udlandet 111 71 84 139 126

Udenlandske studerende i Danmark 36 178 134 140 156

International studenterudveksling i alt 147 249 218 279 282
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Indledning

Metropols medarbejdere tænker professionelle 
løsninger på tværs og i sammenhæng . Vi navige-
rer mellem fag og forvaltninger med blik for vir-
kelighedens udfordringer og bygger bro mellem 
forskning, praksis og undervisning . 2015 blev et år, 
hvor sammenhængen mellem professioner var i 
fokus og er én af de prismer, man kan studere året 
igennem . 

Der har i 2015 blandt andet været fokus på at ska-
be synlige forbindelser mellem fag og udbud på 
efter- og videreuddannelsesområdet . Centrale 
problemstillinger kalder på sammenhængende 
helhedsløsninger . Politiske reformer stiller nye 
krav til sygeplejersker, lærere, jobkonsulenter 
og socialrådgivere i danske kommuner – også til 
samarbejdet og dialogen professionerne imellem . 
Vi skal derfor i endnu højere grad levere de ud-
dannelsesløsninger, samfundet har brug for i form 
af stærke grunduddannelser og tonede efter- og 
videreuddannelsesforløb – begge fokuseret på 
faglig tyngde samt evne til samspil og tværfagligt 
samarbejde . 

I 2015 underskrev vi blandt andet en vigtig part-
nerskabsaftale med Beskæftigelses- og Integrati-
onsforvaltningen i Københavns Kommune . Afta-
len betyder, at Metropol i løbet af de næste to år 
skal give over 1 .000 jobkonsulenter et fagligt løft . 
Aftalen er et godt eksempel på videnomsætning 
til gavn for samfundet og en oplagt faktor for Me-
tropols strategiske prioritering af efter- og videre-
uddannelse . 

Også på grunduddannelserne har det tværpro-
fessionelle været i højsædet i 2015 . Studerende 
fra både Det Sundhedsfaglige og Teknologiske 
Fakultet og Det Samfundsfaglige og Pædagogi-
ske Fakultet har mødtes i de arbejdsfællesskaber, 
de også vil møde i praksis om opgaveløsningen 
inden for temaer som fx udsatte børn og unge . 
Rammen for det har været et 10 uger langt tvær-
professionelt modul . Også en stor bevilling fra In-

dustriens Fond til Metropols nye Praksis- og Innovationshus vil 
i de kommende år give Metropols undervisere, studerende og 
eksterne samarbejdspartnere mulighed for at samarbejde virke-
lighedsnært på tværs af fag i et innovativt miljø .

Viden der virker

I de senere år har vi styrket faglige miljøer med forsknings- og ud-
viklingsprojekter i tæt kobling til praksis . En kobling der i sin styr-
ke er særegen for professionshøjskolesektoren – og et middel til 
endnu bedre uddannelser og stærkere professionelle . Forskning 
og udvikling på Metropol er ikke et mål i sig selv, men et vigtigt 
middel til bedre uddannelse med et stærkt remtræk til praksis . Vi 
har derfor et stærkt fokus på videnomsætning og formidling af 
konkrete resultater til både undervisning og praksis .

af alle undervisere på 
Metropol har været aktive i 
forskning og udvikling det
seneste år 

43%
Sidste år havde vi 198 FoU-aktive undervisere – i år er tallet 234
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Flere forsknings- og udviklingsaktiviteter bliver naturligt om-
sat i skræddersyede efter- og videreuddannelsesforløb . I 2015 
iværksatte Metropol fx i samarbejde med Glostrup Kommune et 
forsknings- og udviklingsprojekt, der skal øge kvalitet og trivsel 
i Glostrups dagtilbud . Kommunens pædagogiske ledere får op-
kvalificeret deres viden om faglig ledelse og nye evalueringsred-
skaber, og projektet skal samtidig skabe ny viden om evaluering 
som redskab til faglig ledelse på børneområdet .

Sammenhængende uddannelser
Det nye 10 ugers tværprofessionelle undervisningsmodul på Me-
tropol virkede for første gang som et uddannelsesforløb på tværs 
af alle de fagligheder, der har deres daglige virke på henholds-
vis skoler, hospitaler og i kommuner . Ambitionen er klar, når det 
handler om at skabe sammenhæng mellem vores uddannelser . 
De studerende skal i endnu højere grad træde i faglig karakter – 
deres potentiale skal løftes ved hjælp af undervisning, som skuer 
på tværs af professioner og problemstillinger . 

Modulet var en udfordrende undervisningssituation, som slutte-
de, da omkring 1 .200 studerende var til eksamen med udgangs-
punkt i blandt andet filmede rollespil om samarbejdsrelationer .

Strategisk satsning på uddannelse
Metropols strategiske satsning på ’intense studier’ 
mobiliserede i 2015 faglige, pædagogiske og di-
daktiske kompetencer på tværs af hele Metropol 
for at øge de studerendes arbejdsindsats og give 
underviserne mulighed for at sprede de gode er-
faringer som ringe i vandet . 

Grunduddannelserne eksperimenterer med for-
skellige former for studieaktiviteter for at fremme 
de studerendes arbejdsindsats . Resultaterne bli-
ver systematisk indsamlet og videreformidlet via 
film på intranettet til inspiration for undervisere på 
tværs af alle uddannelser . 

Vi barslede i 2015 ligeledes med en anden ambi-
tiøs uddannelsessatsning, der bygger bro mellem 
undervisere og samtidig kobler forskning og un-
dervisning – altid med udgangspunkt i egen prak-
sis . Den nye adjunktuddannelse begyndte i efter-
året 2015 og tager afsæt i Strategi 2020, praksis 
og videndeling .

Metropol indgår samarbejde med Det Sociale Netværk. Protektor og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og rektor 
Stefan Hermann beseglede i september 2015 et kommende samarbejde om en styrket indsats for samfundets psykisk sårbare 
unge. Foto: Anne Trap-Lind.



9Årsrapport 2015 - Professionshøjskolen Metropol

Fælles kvalitetsarbejde
Revision af otte sundhedsuddannelser og en kom-
mende institutionsakkreditering giver øget mulig-
hed for samarbejde i det kommende år .

Institutionsakkrediteringen har fokus på kvalitets-
sikring og kvalitetsudvikling på både grundud-
dannelser og efter- og videreuddannelser . Men 
akkrediteringsprocessen er langt fra alene en 
eksamen . Den er for Metropol en lejlighed til sy-
stematisk at skabe nye rutiner, sammenhæng og 
fællesskab om stærke uddannelser . Og dermed 
en lejlighed til se og forbinde nye og værdifulde 
fremgangsmåder i vores arbejdsfællesskab . 

Vi har i 2015 deltaget i et nationalt arbejde med 
en større revision af sundhedsuddannelserne . 
Ændret demografi, ny teknologi, etablering af su-
persygehuse og kortere gennemsnitlige indlæg-
gelsestider gør det nødvendigt at justere på dele 
af indholdet i de sundhedsfaglige professionsba-
cheloruddannelser, så vores professionelle både 
bliver bedre rustet til arbejdslivet og til at realisere 
professionernes idealer . 

I foråret 2016 skal Metropol udarbejde instituti-
onsspecifikke studieordninger, semesterbeskri-
velser og overgangsordninger for de uddannelser, 
der er en del af revisionsarbejdet . De reviderede 
studieordninger træder efter en tempofyldt ud-
vikling nationalt og lokalt i kraft i september 2016 .

Digitaliseringens år
 � I 2015 gik 1 .200 studerende til eksamen med et digitalt produkt på samvittigheden 

– tre minutter lange film, der simulerede et konkret studie i samarbejdsrelationer på 
tværs af professioner . Filmene dannede udgangspunkt for en mundtlig eksamen, 
hvor de studerende redegjorde for teori og refleksioner i forløbet 10 uger tværpro-
fessionelt modul .

 � I 2015 blev der udarbejdet planer for digitalt understøttet undervisning for alle 
grunduddannelser på Metropol .

 � I 2015 blev Eksperimentbørsen lanceret . Et tiltag, der giver digitalt liv til den stra-
tegiske satsning ’intense studier’ . På Eksperimentbørsen – der huses på intranettet 
– uploader undervisere deres bedste tips til levende undervisning, der øger de stu-
derendes enga-gement og forberedelsestid .

 � I 2015 gentog vi Metropoldagen som en hyldest til arbejdsfællesskabet og den gen-
sidige inspiration . Over tyve sessioner satte levende undervisning samt forskning 
og udvikling på dagsordenen . Digitale initiativer var en stor og væsentlig del af pro-
gramfladen .
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Udvikling af Metropols grunduddannelser sker 
gennem en mangesidet indsats, der sikrer tæt 
kobling til praksis, højere studieintensitet, kompe-
tenceudvikling af vores undervisere og et stadig 
større fokus på tværfagligt samarbejde . I 2015 
søsatte og videreudviklede vi en række nye ind-
satser, der afspejler Strategi 2020 .

Største søgning nogensinde
For unge uddannelsessøgende fremstår Metropol 
som en stadig mere attraktiv uddannelsesinstitu-
tion . I 2015 søgte i alt 12 .015 unge ind på én af vo-
res 17 grunduddannelser . Heraf havde 5 .351 søgt 
Metropol som deres førsteprioritet . Det er en min-
dre stigning i forhold til 2014, og det er samtidig 
det højeste antal nogensinde .

Der var solid ansøgerfremgang på en række 
grunduddannelser . Det er glædeligt, at netop sy-
geplejerske- og laborantuddannelsen oplevede 
en fremgang i førsteprioritetsansøgere på hen-
holdsvis 9 % og 31 % . Dimensioneringen på de to 
uddannelser blev således hævet i 2015 med hen-
holdsvis 40 og 9 ekstra studiepladser, som alle 
blev besat . Det er første gang i flere år, at vi får 
tilladelse til at øge dimensioneringen på enkelte 
uddannelser, og ansøgerfremgangen viser, at vi er 
i stand til at tiltrække ekstra mange kvalificerede 
ansøgere, når dimensioneringen hæves .

Efter en drastisk nedgang i søgningen til lærerud-
dannelsen i 2014 på landsplan – og i mindre grad 
på Metropol – lykkedes det i 2015 at vende ned-
gangen i ansøgertallet til læreruddannelsen til en 
solid fremgang på 18 % . 

Med det rekordhøje ansøgertal og den øgede dimensionering 
kunne vi optage det højeste antal nye studerende, siden Metro-
pol blev dannet i 2008: 3 .107 studerende blev optaget i 2015, så 
der med udgangen af året i alt var indskrevet 9 .912 grunduddan-
nelsesstuderende . Det placerer Metropol som den sjettestørste 
uddannelsesinstitution i Danmark målt i antal studerende .

Professionerne arbejder sammen 
I 2015 blev det tværprofessionelle fokus udbygget væsentligt 
med en ny satsning i form af et 10 uger langt tværgående forløb 
for alle uddannelser . 1 .200 studerende fra alle professionsuddan-
nelser deltog i modulet . En særlig begivenhed med mange ud-
fordringer . 

Det tværprofessionelle undervisningsmodul er udviklet i tæt dia-
log med studerende og aftagere og består af 12 forskellige tema-
forløb, som alle tager udgangspunkt i praksisnære problemstil-
linger, der kræver tværfaglige løsninger, og hvor de studerende 
har mulighed for at træne og øve tværprofessionelt samarbejde 
i praksis .

Sundhedsklinikken er et andet vigtigt tværprofessionelt tiltag, 
som tilbyder en række sundhedsrettede aktiviteter for vores stu-
derende og ansatte og ikke mindst for borgere i lokalområdet . I 
2015 udførte i alt 147 studerende aktiviteter som kostvejledning, 
sundhedstjek og fødselsforberedelse, hvor de med underviser-
nes støtte og vejledning trænede og øvede professionsfaglige og 
praktiske kompetencer i et virkelighedsnært miljø .

I 2015 igangsatte Sundhedsklinikken som noget nyt en række 
opsøgende aktiviteter, hvor studerende og vejledere tog ud og 
mødte lokale borgere i øjenhøjde med sundhedsrettede inter-
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ventioner – ofte borgere som af forskellige grunde ikke benytter 
det offentlige sundhedssystem i tilstrækkelig grad . Fx iværksatte 
Sundhedsklinikken i 2015 et samarbejde med Forebyggelses-
center Nørrebro og lokale boligforeninger i Mjølnerparken, som 
bestod af ugentlige sundhedstjek og samtaler om sundhed med 
især borgere med anden etnisk baggrund .

10.5 mio. kr. til Metropols Praksis- og 
Innovationshus
Strategi 2020’s målsætning om stærkere studerende, der træner 
og øver i praksisnære omgivelser, får i 2016 endnu bedre rammer . 
Med en bevilling på 10,5 mio . kr . fra Industriens Fond får alle ud-
dannelser adgang til topmoderne simulationsudstyr i nye lokaler . 

Praksis- og Innovationshuset bliver blandt andet 
indrettet med et minihospital og videoudstyr, der 
giver de studerende rig mulighed for at afprøve 
mange af de redskaber og arbejdssituationer, de 
oplever som færdiguddannede . Praksis- og In-
novationshuset vil tilbyde virksomheder skræd-
dersyede innovationsforløb med adgang til vores 
testlaboratorier og simulationsmiljøer . Det giver 
de studerende øget teknologiforståelse og opti-
male muligheder for at fremme samarbejdsallian-
cer på tværs af uddannelse, forskning og industri .

40 eksperimenter skal højne 
studieintensiteten
I 2015 udførte adjunkter og lektorer på vores ud-
dannelser 40 forskellige eksperimenter, som sy-
stematisk afprøver og dokumenterer nye metoder 
til at udvikle og styrke de studerendes arbejdsind-
sats . Eksperimenternes effekt bliver systematisk 
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tilbyder virksomheder skræd-
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tionsmiljøer . Studerende stiller 
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87 % af Metropols aftagere vurderer, at vores 
dimittender i høj grad eller i nogen grad 
besidder de relevante kompetencer.

Aftagerundersøgelsen 2015
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evalueret og videndelt blandt andet i form af kor-
te videoer, som sikrer, at de gode erfaringer bliver 
delt og anvendt på tværs af uddannelserne .

Laborantuddannelsen har i 2015 fx eksperimente-
ret med virtuel laboratoriesimulation i et teoretisk 
undervisningsforløb om genteknologi . Simulatio-
nen fungerer som en slags computerspil, hvor de 
studerende foretager en konkret DNA-analyse af 
indsamlet knoglemateriale . Det virtuelle labora-
torium kobler teori og praksis, og de studerende 
får testet deres teoretiske viden med små quizzer 
undervejs .

Alle studerende får systematisk 
feedback
Efter dialog med Studenterrådet besluttede vi 
i foråret 2015 at gøre feedback obligatorisk ved 
alle større skriftlige opgaver samt ved prøver og 
eksamener . De foreløbige evalueringer viser stor 
tilfredshed hos de studerende med den mere 
systematiske brug af feedback, men viser samti-
dig, at det i bedste fald kun er ca . halvdelen af de 
studerende, der benytter tilbuddet . Udover den 
obligatoriske feedback arbejder alle uddannelser 
derfor også med forskellige andre former for fe-
edback, der kan understøtte de studerendes læ-
ringsudbytte . 

Et eksempel er på socialrådgiveruddannelsens 
valgmodul ”Internationalt Socialt arbejde”, hvor 
alle grupper som led i deres forberedelse udarbej-
der en poster, som de fremlægger for undervise-
re og medstuderende . Over seks uger gentages 

denne form tre gange, og de studerende kan indarbejde feed-
back i arbejdet . På den måde omsættes feedbacken direkte ind i 
gruppernes arbejde med det faglige stof .

Professionalisering af Studenterrådet
Vi ønsker en stærk studenterorganisation, der kan inddrages i 
centrale processer og beslutninger, og som er engageret socialt 
og studenterpolitisk . Det understøtter vi blandt andet med en 
årlig bevilling til Studenterrådet, som flere gange årligt mødes 
med både rektor, ledere og uddannelsesudvalg . Den strukture-
rede dialog sikrer både reel medindflydelse for de studerende og 
løbende ideudvikling .

I 2015 igangsatte Studenterrådet på Metropol en række initiati-
ver, der skal professionalisere arbejdet og de forskellige lokale 
studenterråd . Målet er at skabe bedre forudsætninger for at fast-
holde værdifuld viden og erfaringer, sikre nemmere videndeling 
og bedre udbytte af de studerendes engagement og potentiale .

Planer for digitalt understøttet undervisning
Digitalt understøttet undervisning kan ikke blot kvalificere de stu-
derendes læring, det er også en forudsætning for, at vi kan imø-
dekomme de digitale vilkår på beskæftigelsesområderne . For at 
sikre en struktureret udvikling og implementering af den digitale 

undervisning udarbejdede alle uddannelser i 
2015 egne planer for digitalt understøt-
tet undervisning, som skitserer hvordan 
og i hvilken rækkefølge, der skal arbej-
des med digital læring . 

Planerne for digitalt understøttet un-
dervisning viser, at mange uddannelser 

Frafald for professionsbachelorer i perioden 2008-2014

Efter et rekordstort fremmøde til Studenterrådets generalforsamling 
blev Camilla Utzon fra Socialrådgiveruddannelsen i 2015 nyvalgt for-
mand for de studerende på Metropol. Både det centrale studenterråd 
og en række lokale studenterråd på uddannelserne arbejder med stu-
denterpolitiske og studiefaglige spørgsmål og er inddraget i væsentli-
ge dialoger med både ledere og uddannelsesudvalg på Metropol. 
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især ønsker – eller allerede er i gang med – at arbejde med tema-
erne ”online learning” og ”gamification” . Med online learning er 
hele eller dele af undervisningsforløbet placeret online – et ek-
sempel på det er læreruddannelsens anvendelse af flipped class-
room . Gamification anvender elementer fra spil som fx quizzer 
og tests, der med fordel kan anvendes i læringsforløb med fokus 
på udenadslære og entydige læringsmål . Arbejdet med at virke-
liggøre planerne for digitalt understøttet undervisning forløber i 
2016 og 2017 .

Adjunktuddannelse for hele Metropol

I 2015 søsatte vi en ny adjunktuddannelse, der er skræddersyet til 
at udvikle undervisning gennem faglige fællesskaber med stærkt 
strategisk fokus på uddannelse til professionerne . Adjunktuddan-
nelsen er bygget op om Strategi 2020, og uddannelsen bruges 
bevidst til at understøtte, at adjunkterne bliver en del af Metropol 
– både i forhold til kultur og strategi . Som led i lektorkvalificerin-
gen styrker adjunktuddannelsen deltagernes kompetencer til at 
undervise på grunduddannelser og efter- og videreuddannelse 
samt indgå i relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter .

Med uddannelsens omfang svarende til et halvt årsværk er der 
tale om en betydelig kompetenceudvikling af vores undervi-
sere, som knytter refleksion og fordybelse til daglig praksis, så 
uddannelsen kan give sig konkret udslag i undervisningen . I 2015 
gennemførte vi tre sideløbende forløb af grundmodulet og på-
begyndte temamodulet om ”Integration af forskning og under-
visning” .

Vi ved, at vores studerende får størst udbytte af undervisningen, 
når den veksler mellem teori og praksis med udgangspunkt i 
egen praksis og med mulighed for at træne og øve . Det er samme 
tilgang adjunktuddannelsen er bygget op om . Det praksisnære 
aspekt viser sig blandt andet ved, at 80 % af uddannelsen tager 
udgangspunkt i egen praksis, hvor adjunkterne konkret arbejder 
med og reflekterer over deres egne undervisningsforløb .

Systematisk feedback fra kolleger og studerende er en integreret 
del af adjunktuddannelsen . Det skaber et bredere og stærkere 
fagligt miljø, når den enkelte adjunkt deler erfaringer og viden 
med kolleger . Derfor har vi baseret uddannelsen på peer-lear-
ning, kollegial sparring og supervision .

Fælles koncept for 
undervisningsevalueringerne

Alle uddannelser og moduler på grunduddan-
nelserne skal fra 2016 følge et fælles koncept for 
undervisningsevalueringer med fælles spørgsmål 
og retningslinjer for opfølgning og dokumentati-
on . Etableringen af et fælles koncept for under-
visningsevalueringer på alle grunduddannelser 
muliggør en mere systematisk og ensartet ind-
samling af viden om de studerendes og under-
visernes vurdering af, hvad der fungerer særlig 
godt for de studerendes læringsudbytte – og 
derfor med fordel kan spredes til undervisningen 
i andre moduler og på andre uddannelser . Det 
fælles videngrundlag fra evalueringerne er med 
andre ord en platform for et stærkt kollegialt og 
professionelt samarbejde om udvikling af under-
visningen .

Et andet centralt element i det fælles koncept er, 
at hver evaluering danner grundlag for en struk-
tureret dialog mellem de involverede undervisere 
og uddannelsesledere . Drøftelserne af alle eva-
lueringer udmunder i et beslutningsreferat, som 
bliver formidlet til studerende og undervisere, så 
vi sikrer tydelighed og gennemsigtighed om, hvad 
evalueringen har vist og hvilke tiltag, den giver 
anledning til . Det afgørende er ikke, at viden om 
undervisningen kan placeres i en ansvarsstruktur, 
men at den giver undervisere og studerende et 
grundlag for dialog og forbedringer i en faglig ud-
viklingssammenhæng .

Internationalisering
Internationalisering er et af elementerne i arbejdet 
med at realisere Metropols strategiske mål om 
stærkere studerende . Derfor prioriterer Metropol, 
at flere studerende læser dele af deres uddannel-
se – eller gennemfører praktikforløb – de rigtige 
steder i udlandet . 

Andelen af dimittender, der har studeret i udlan-
det i løbet af deres uddannelse på Metropol, er 
steget fra 13 % i 2013 til 18 % i 2015 . Uddannelser-
ne med den største andel af dimittender, som har 
været på udlandsophold i løbet af studiet, er Glo-
bal Nutrition and Health (59 %), sygeplejerske (34 
%), jordemoder (25 %) og fysioterapeut (22 %) .

Andel af  
dimittender med 
udlandsophold
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Kommuner, regioner og offentlige institutioner ar-
bejder i disse år intensivt med at implementere en 
række politiske reformer . Hvad enten der er tale 
om kontanthjælpsreform, erhvervsuddannelses-
reform, folkeskolereform, eller beskæftigelsesre-
form spiller vores professioner en vigtig rolle . Vi 
ser det som en kerneopgave at klæde medarbej-
derne på til opgaven gennem skræddersyede 
uddannelsesforløb, der virker i praksis og under-
støtter strategiske mål – som gør dem i stand til at 
gøre reformerne til deres egen bestræbelse . 

Vores aktiviteter på efter- og videreuddannelses-
området falder i to kategorier: Åben Uddannelse 
(ÅU), fx diplomuddannelser og kurser, som er 
delvist taxameterfinansieret, og Indtægtsdækket 
Virksomhed (IDV), der består af skræddersyede 
uddannelsesforløb med fuld deltagerbetaling . 
Åben uddannelse står stadig for den største om-
sætning, men tendensen har de seneste år gået i 
retning af, at stadig flere kommuner foretrækker 
skræddersyede uddannelsesforløb frem for at 
sende deres medarbejdere på fx en diplomud-
dannelse . Som vi læser omverdenen, vil denne 
tendens fortsætte . Det udgør derfor på en og 
samme gang en stor faglig, praktisk og organi-
satorisk udfordring at realisere en vækst i denne 
form . Men det er en stimulerende og interessant 
udfordring .  

Stor fremgang på Indtægtsdækket 
Virksomhed

Den samlede omsætning på EVU er i 2015 faldet 
en anelse med ca . 2,7 mio . kr . i forhold til 2014 . Det 
skyldes bl .a ., at flere store kontrakter mod for-
ventning først fik effekt fra 2016 og derfor ikke når 
at påvirke regnskabet for 2015 . 

Regnskabet for 2015 viser imidlertid også, at Metropol har øget 
sin omsætning på Indtægtsdækket Virksomhed markant . Om-
sætningen på IDV er steget med 62 % fra 33 mio . kr . i 2014 til 53 
mio . kr . i 2015 . De seneste års kapacitetsopbygning på EVU-om-
rådet har således båret frugt i form af flere vundne udbud i 2015 . 

Aktivitetsstigningen på IDV flugter med ambitionen om at øge 
omsætningen fra de skræddersyede IDV-forløb markant . 

Nedgangen i omsætningen på Åben Uddannelse var forudset, 
og der var i 2015 budgetteret med et fald på Åben Uddannelse . 
Det skyldes primært, at der i stigende grad efterspørges skræd-
dersyede forløb, som skal udvikles og vindes på markedsvilkår i 
konkurrence med andre udbydere . 

Efter og videre
uddannelser

2014 2015

Åben Uddannelse 123,1 100,6

Indtægtsdækket Virksomhed 33,4 53,2

I alt 156,6 153,8

Tabel 1: Indtægter på EVU-området 2015 (mio.kr.)

Udviklingen i 
omsætningsfordeling 
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Metropol vil arbejde målrettet på at genvinde sin markedsandel 
på Åben Uddannelse gennem en fortsat udvikling og markeds-
føring af Metropols dybe enkeltfaglighed og gennem en løben-
de justering af kursus- og diplomudbuddet ud fra reformkrav og 
vore kunders behov .

Metropol understøtter reformer
De øgede aktiviteter på IDV er især opnået via en række nye store 
aftaler inden for centrale reformområder i skole-, beskæftigel-
ses-, sundheds- og erhvervsuddannelsessektoren . 

I november 2015 underskrev Metropol og Beskæftigelses- og In-
tegrationsforvaltningen i Københavns Kommune en stor partner-
skabsaftale, som vil give over 1 .000 jobkonsulenter i Københavns 
Kommunes jobcentre en måneds kompetencegivende efterud-
dannelse . Uddannelsen vil sikre, at de mange jobkonsulenter – 
med vidt forskellig faglig baggrund – får nye redskaber, og ikke 
mindst at de bliver stærkere i virksomhedsmatch og i at motivere 
ledige ufaglærte til at tage en uddannelse .

I 2015 indgik vi desuden et partnerskab med Red Barnet om at 
udvikle og tilbyde kurser, der understøtter folkeskolernes arbejde 
med fattige børn . Ledere og pædagogiske medarbejdere kan på 
kurserne få viden om, hvordan en tidlig og målrettet indsats kan 
mindske fattige børns mistrivsel og eksklusion .

Det lykkedes endvidere at få tildelt midler fra A .P . Møller Fonden 
målrettet arbejdet med realisering af Folkeskolereformen . Skole-
området er et af de fagområder, hvor vores styrke er at kunne 

tilbyde et organisatorisk helhedsblik i ydelserne 
ved bl .a . at samtænke Metropols lærerfaglige og 
ledelsesfaglige kompetencer . Det er en af årsa-
gerne til, at vi i 2015 kunne vinde i alt tre af disse 
A .P . Møller-projekter . Fx modtog Metropol i 2015 
midler fra A .P . Møller Fonden til et stort kompe-
tenceudviklingsprojekt på knap 2,1 mio . kr ., hvor vi 
skal uddanne læringsvejledere samt efteruddan-
ne alle lærere og pædagoger i Allerød Kommune . 
Projektet er en udløber af et tidligere forløb for 
hele skolelederkredsen i Allerød Kommune og 
skal understøtte lærerne og pædagogerne i deres 
arbejde med målsætning, feedback, evaluering 
og klasseledelse . Projektet viser, at kommunerne 
finder det attraktivt, at vi samtænker de pædago-
gisk/didaktiske opgaver med de mere strategiske 
og ledelsesmæssige prioriteringer .

Også på erhvervsuddannelsesområdet er opkva-
lificering af lærere, ledere og organisationer en del 
af reformkravene . Nationalt Center for Erhverv-
spædagogik fortsatte i 2015 med at implemen-
tere erhvervsskolereformens krav om, at alle er-
hvervsskolelærere med pædagogikum skal have 
erhvervspædagogiske kompetencer svarende til 
10 ECTS-point . I alt uddannede NCE 115 erfarne 
erhvervsskolelærere i 2015, ligesom NCE udvikle-
de et særligt tilpasset diplommodul i pædagogisk 
ledelse til erhvervsskoleledere i samarbejde med 
Danske Erhvervsskoler og Danske Sosu-skoler for 
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at sikre en helhedsløsning på de enkelte erhvervs-
skoler .

Nye markeder og nye produkter

Vores mål om at øge aktiviteterne inden for 
skræddersyede forløb skal især indfries ved at ud-
vikle nye løsninger til nye typer af kunder gennem 
etablering af flere partnerskaber . Vi gennemførte 
i 2015 en række nye projekter, der understøtter 
denne strategi . Det lykkedes således at komme 
ind på markedet for rekvirerede forløb til en ræk-
ke relativt nye typer organisationer, som fx fagfor-
eninger, ministerier og politiet . 

Institut for Ledelse og Forvaltning udviklede i 
2015 en bestyrelsesuddannelse for fagforeningen 
HK . Uddannelsen skal blandt andet klæde med-
lemmerne af afdelingsbestyrelsen på til at få mere 

indflydelse via bedre indsigt i samfundsemner og kommunale 
regnskaber . Instituttet har derudover blandt andet udviklet og 
gennemført et skræddersyet modul i forandringsledelse for lede-
re fra Sundheds- og Ældreministeriet .

Digitale uddannelser til Færøerne og Grønland er et andet ek-
sempel på nye løsninger til nye kunder . Institut for Sundhedsfag-
lig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse indgik i april 2015 
kontrakt med Center for Sundhedsuddannelser i Nuuk, Grønland, 
om at gennemføre specialiseringsmodulet til røntgenassistent for 
en gruppe grønlandske social- og sundhedsassistenter . Samtidig 
gik den digitale udgave af Specialuddannelsen i kræftsygepleje 
for Landssygehuset på Færøerne i luften . Uddannelsen tilgode-
ser det behov for fleksibilitet i tid og sted, som efterspørges af 
hospitalerne på blandt andet Færøerne . Uddannelsen består af 
en kombination af forskellige digitale elementer som digitale fo-
relæsninger, podcasts, quizzer og fjernundervisning . 
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Flere FoU-projekter skal munde ud i konkrete skræddersyede 
EVU-forløb, da efter- og videreuddannelser er en både effektiv 
og virksom måde at få viden fra forsknings- og udviklingsakti-
viteter sat i spil i praksis . Det lykkedes i 2015 med blandt andet 
FoU-projektet “Bedre børneliv i Glostrup”, som skal øge kvali-
tet og trivsel i Glostrup Kommunes dagtilbud . Projektet skaber 
ny forskningsbaseret viden om evaluering som redskab til faglig 
ledelse på børneområdet, og samtidig får kommunens pædago-
giske ledere opkvalificeret deres viden om faglig ledelse og nye 
evalueringsredskaber på skræddersyede diplommoduler .

Denne positive tendens forventes at fortsætte i 2016 – ikke 
mindst som resultat af en endnu mere systematisk og professio-
nel tilgang til salgsarbejdet .

Tilpasning af organisationen 
For at realisere ambitionerne i vores EVU-forretningsstrategi er 
det nødvendigt med en organisation, der understøtter de am-
bitiøse mål . Derfor igangsatte Metropol i 2015 en række tiltag, 
som netop skal støtte op om en yderligere professionalisering 
inden for blandt andet uddannelsesudvikling og -salg . Fx valgte 
Metropol i 2015 at sammenlægge de socialfaglige efter- og vide-
reuddannelsesaktiviteter med Institut for Sundhedsfaglig og Tek-
nologisk Efter- og Videreuddannelse for at styrke synergipoten-
tialerne inden for social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet .

For at skabe en endnu mere professionel salgsorganisation, der 
kan levere målrettet markedsføring og  stærkere organisering af 
data og salg, blev det i 2015 besluttet at oprette en tværgående 
og koordinerende enhed for markedsføring på EVU-området, 
EVU-Forretningsudvikling . Enheden skal både sikre større viden-
deling på tværs af EVU-institutterne og udvikle nye koncepter for 
salg og markedsføring .
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Forskning og 
udvikling

Metropol er først og fremmest en undervisningsinstitution, og 
vores aktiviteter inden for forskning og udvikling er derfor et mid-
del til at skabe endnu bedre uddannelser og realisere vores stra-
tegiske målsætning om stærkere studerende . I samarbejde med 
universiteterne skaber, deler og omsætter vi viden, der kvalifice-
rer vores dimittender til at levere endnu bedre løsninger til gavn 
for borgere og virksomheder .

Vi har etableret en stribe faglige miljøer, som i samarbejde med 
relevante universitetsmiljøer danner udgangspunkt for forsk-
nings- og udviklingsprojekter . På den måde bidrager vi til at koble 
universiteternes forskning til praksis og vores egne uddannelser . 
Vores forskning og udvikling udgør en solid samarbejsplatform 
– både i forhold til aftagere i praksis, men også i form af formali-
seret samarbejde med universiteterne . 

Forskning og udvikling på Metropol er gået ind i en ny og mere 
moden fase med øget fokus på videnomsætning og formidling af 
konkrete resultater til gavn for praksis . I 2015 blev det yderligere 
tydeliggjort, at omsætning af forskning og udvikling i undervis-

ning – både på grunduddannelse og i efter- og 
videreuddannelse – er hverdag for alle ansatte og 
studerende . Og flere undervisere er engageret i 
forskning og udvikling .

Viden der virker i virkeligheden
Flere forsknings- og udviklingsaktiviteter bliver 
naturligt omsat i skræddersyede efter- og vide-
reuddannelsesforløb . I 2015 iværksatte Metropol 
fx i samarbejde med Glostrup Kommune et forsk-
nings- og udviklingsprojekt, der skal øge kvalitet 
og trivsel i Glostrup Kommunes dagtilbud . 

Technucation er et tværfagligt forskningsprojekt 
om teknologiforståelse i professionerne, som blev 
afsluttet i 2015 . En af konklusionerne fra projektet 
er, at lærere og sygeplejersker mangler forståel-
se for, at teknologi er en stærk forandringskraft 

Institution Antal FoU-aktive medarbejdere med 
ph.d.-grad per 1.000 STÅ

UC Syddanmark 3,0

UCN 4,3

UCL 7,0

Metropol 14,2

UCSJ 5,6

UCC 4,7

DMJX 7,5

VIA 7,0

Hele sektoren 6,9

Tabellen stammer fra Danske Professionshøjskolers Viden-
regnskab 2014, som er de nyeste tal.

Antal ph.d.- 
projekter

41

45

2014 2015

af vores undervisere
deltager i forsknings- 
og udviklingsprojekter .

43%
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med stor betydning for relationer mellem mennesker . De nye 
teknologier er ifølge technucation-forskerne multistabile, læ-
ringskrævende og nyskabende . Frugten af forskningsprojektet i 
samarbejde med blandt andet Aarhus Universitet er blandt andet 
konkrete læringsaktiviteter, der kan bruges direkte på Metropols 
uddannelser .

Styrket faglighed
Antal årsværk inden for forskning og udvikling er støt stigende 
igen i 2015 – og antallet af undervisere, der forsker, er også i frem-
gang . Målt i forhold til de øvrige professionshøjskoler klarer Me-
tropol sig godt . 

Praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter af høj kvalitet 
forudsætter ikke alene stærkere samarbejder eksternt og forsk-
ningskompetente undervisere internt, men kompetente og enga-
gerede medarbejdere i bredere forstand . Metropol vedtog i 2015 
en kompetencestrategi, der blandt andet har fokus på forskning 
og udvikling . Fra ’undervisere der forsker’ -  over ’den gode forsk-
ningsunderstøttende bibliotekar’ – til ’projektkoordinatoren’ . Det 
er en vigtig målsætning at sikre faglig udvikling i alle led i kæden .  

Evaluering styrker uddannelser
Vi evaluerer i højere grad på effekterne af satsningen på forsk-
ning og udvikling – blandt andet på omsætningen af faglig viden 
ind i uddannelserne . Alle forsknings- og udviklingsaktiviteter er i 
2015 blevet evalueret af fagfæller i en koordineret proces . Hvad er 

vores styrkeområder – og hvor ser fageksperter-
ne, at der er plads til forbedring?

Evalueringerne blev foretaget af fagfolk med 
bred erfaring inden for forskning, uddannelse og 
praksis inden for det aftagerfelt, aktiviteterne re-
laterer sig til . Vurderingen forholdt sig til fastlagte 
spørgsmål, som var afledt af kriterier fastlagt af 
Metropols bestyrelse . Kriterierne kan sammen-
fattes i temaerne relevans, effekt og forsknings-
højde . Fagpanelerne har blandt andet spurgt til 
følgende: I hvilket omfang afspejler forsknings- 
og udviklingsaktiviteterne en tydelig orientering 
mod en samfundsudfordring for uddannelsens 
dimittender? I hvilket omfang er det lykkedes 
forsknings- og udviklingsaktiviteterne at bidrage 
til at skabe værdi i uddannelserne? Alle fagfælle-
evalueringer blev afsluttet i 2015 . Forsknings- og 
udviklingsaktiviteterne har fået opmuntrende ord 
med på vejen – men på det internationale områ-
de er der eksempelvis forbedringspotentiale i de 
kommende år .

Et nyt storstilet landsdækkende projekt skal sikre 20.000 unge 
færdigheder og fællesskaber, hvor de kan udvikle deres madvaner 
sammen med andre unge på tværs af sociale skel. 
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Millioner til madfællesskaber
Det vigtigste økonomiske fundament for profes-
sionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktivi-
teter er den årlige finanslovsbevilling til forskning 
og udvikling, som blev indført i 2013 . Metropols 
bevilling på området udgør cirka 35 mio . kr . om 
året – væsentligt mindre end hos de af vore kol-
leger med en overvægt at pædagogiske uddan-
nelser, der er privilegeret med ekstra midler . I 2015 
oplevede vi en stigning i ekstern finansiering af 
forsknings- og udviklingsprojekter . Bevillinger er 
givet til projekter af vidt forskellig karakter – fra 
børns sorgarbejde til et projekt om bedre billed-
diagnosticering af tarmkræft . 

I 2015 lykkedes det at hjemtage 12,7 mio . kr . fra 
Nordea-fonden til projektet ’Madfællesskaber for 
unge’, der samler unge fra produktionsskoler, høj-
skoler, videregående uddannelser og ungdoms-
råd i nye fællesskaber . Fællesskaber som skal 
være med til at opbygge meningsfulde rutiner i 
forhold til mad, måltider og det gode unge liv .

Forskningsformidling med vokseværk 
Vi oplever en stigning i antallet af peer review-artikler i anerkend-
te tidsskrifter – i flere år har forsknings- og udviklingsmiljøerne 
været kendetegnet ved et vist mål af kapacitetsopbygning, men 
det er tydeligt, at forskningsresultaterne i stigende grad synliggø-
rer sig fx i form af flere videnskabelige publikationer og rapporter . 

I øjenhøjde med praksis
Metropol leverer praksisnær forskning, som er relevant i løsningen af de udfordringer, vi står 
overfor i fremtidens velfærdssamfund . 

Projektet Tidelig Matematikindsats Til Marginalgrupper er et samarbejde mellem Professions-
højskolen Metropol, Aarhus Universitet og Egmont-Fonden, der har støttet projektet med 4,8 
mio . kr . Forskningen udspringer direkte af undervisningspraksis i 2 . klasse, og man har i 2015 
været optaget af analyse og formidling, så den opnåede viden kan løbe tilbage i klasseloka-
lerne . 

Vidensbaseret socialrådgivning - VIBASO - er et andet projekt, der udspringer af praksis . Må-
let er at løfte kvaliteten i socialt arbejde med udsatte unge ved at give de unge mulighed for 
direkte og løbende feedback til sagsbehandlere . Projektet er finansieret af TrygFonden . 

91 %
af Metropols FoU-projekter 
omsættes i grunduddannelse, 
EVU og konsulentydelser .
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Men forskningsformidling kan antage flere former .

Gennem oplæg, diskussioner og posterpræsentationer fik an-
satte, studerende og eksterne aktører indblik i den praksisnære 
forskning, der lige nu er i gang på Det Sundhedsfaglige og Tek-
nologiske Fakultet, da Forskningsdagen for tredje gang samlede 
over 500 mennesker i 2015 . Næste gang arrangementet afhol-
des, bliver det for første gang en fælles formidlings- og netværk-
sevent på tværs af Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet 
og Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet .

54 artikler i 
2014

95 artikler i 
2015

Antal artikler i 
videnskabelige 
tidsskrifter
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Målrapportering for  
udviklingskontrakt 
20152017

Metropol opgør den første periode af udviklingskontrakten 2015-2017 . Mål 5 om 'øget social 
mobilitet' har ministeriet i en udmelding den 23 . november 2015 fjernet fra kontrakten, og der 
skal derfor ikke afrapporteres på det . Fra 2016 vil der i stedet være et mål vedr . øget regionalt 
vidensamarbejde .

Udviklingskontrakten indeholder i denne periode følgende syv mål: 
Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne
Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed
Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde
Mål 4: Styrket internationalisering 
Mål 6: Styrket Forsknings- og udviklingsbasering
Mål 7: Adgang til viden 24/7
Mål 8: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen

Der er således 17 indikatorer i udviklingskontrakten, heraf er der to indikatorer, der ikke opgø-
res for 2015 . Resultatet af opgørelsen fra 2015 viser, at: 
• 13 ud af 17 milepæle er opfyldt 
• 2 ud af 17 milepæle er delvist opfyldt 
• 2 ud af 17 milepæle opgøres ikke i 2015

13

2

2
Målopfyldelse 2015

 Opfyldt

 Delvist opfyldt

 Opgøres ikke i 2015
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Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne

Målepunkt Milepæl 2015 Resultat 2015

1.1 Øget studieintensitet i form af 
måling af antal timer, de studeren-
de anvender på deres studie

Milepæl for 2015: Etablering af målemetoder og 
første måling af de studerendes anvendte timer 
på studiet, dvs . etablering af baseline

Opgørelse 2015: Opfyldt

Samlet for alle uddannelser:

• Baseline for 2015 
Gennemsnitligt antal timer om ugen 33,6

1.2 Andelen af studerende, der 
oplever, at der stilles høje krav til 
deres faglighed og deltagelse i 
deres uddannelse

Milepæl for 2015: Baseline etableres og milepæle 
for 2016 og 2017 fastsættes

Opgørelse 2015: Opfyldt

Samlet for alle uddannelser:

• Baseline for 2015 
Høje krav til deres faglighed    67 % 
Høje krav til deltagelse i deres uddannelse  59 %

1.3 Andelen af studerende der 
oplever i meget høj grad og i høj 
grad at få feedback på sit faglige 
arbejde

Milepæl for 2015: Baseline etableres og milepæle 
for 2016 og 2017 fastsættes

Opgørelse 2015: Opfyldt

Samlet for alle uddannelser:
• Baseline for 2015 44 %

Metropol har besluttet at tilbyde de studerende feedback ved minimum alle større skriftlige opgaver  
samt ved prøver/eksamener

Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed

Målepunkt Baseline 2013 og milepæl 2015 Resultat 2015

2.1 Ledighed Baseline for 2013: 
Dimittendledigheden i 2011  
Metropol: 7 %
Landsplan: 11 %

Milepæl for 2015:
Dimittendledigheden i 2011 
Metropol: 7 %
Landsplan: 11 %

Opgørelse for 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Dimittendledigheden i 2012 
Metropol:  5,5 %
Landsplan: 11,6 %

Metropols uddannelser ligger generelt under landsgen-
nemsnit for den enkelte uddannelse

2.2 Dimittender har de relevante 
kompetencer

Baseline 2013: 
Samlet for alle uddannelser:
Dimittendundersøgelse målt på "i høj grad": 49 % 

Milepæl for 2015:
Dimittendundersøgelse målt på "i høj grad": 55 %

Opgørelse 2015: ikke opgjort
Dimittendundersøgelsen er ikke gennemført . Afventer  
beslutning i ministeriet vedr . uddannelseszoom

2.3 Andel af afsluttede og igang-
værende frascati-projekter, der ef-
terfølgende anvendes i/omsættes 
til ydelser for studerende/kursi-
ster/partnere hhv. i grunduddan-
nelserne, EVU og konsulentydelser 

Baseline 2013: 
Andel frascati-projekter: 57 %
(17 ud af 30 frascati-projekter)

Milepæl for 2015:
Andel frascati-projekterne: 63 %

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Andel frascati-projekter: 91 %
(81 ud af 89 projekter)

2.4 Tværprofessionelt forløb Milepæl for 2015:
Færdigudvikling og implementering af et nyt  
tværprofessionelt forløb

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Modulet er færdigudviklet og implementeret på alle  
planlagte uddannelser
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Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

Målepunkt Baseline 2013 og milepæl 2015 Resultat 2015

3.1 Samarbejde med KU om over-
gang til sundhedsuddannelserne

Milepæl for 2015:
Udviklet valgmodul til Metropols uddannelser i 
samarbejde med KU

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Valgmodulet er udviklet

3.2 Øget EVU aktivitet knyttet til 
folkeskoleområdet

Baseline 2013: 
Samlet omsætning: 14 mio . kr .

Milepæl for 2015:
Samlet omsætning: 29 mio . kr .

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Samlet omsætning 32,8 mio . kr .

Mål 4: Styrket internationalisering

Målepunkt Baseline 2013 og milepæl 2015 Resultat 2015

4.1 Flere studerende på  
studieophold 

Baseline 2013: 13 %
(270 ud af 2029 dimittender)

Milepæl for 2015: 14 %

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Andel dimittender: 15 %
(338 ud af 2236 dimittender)

4.2 Flere undervisere på  
udenlandsophold

Baseline 2013:
Antal undervisere: 16

Milepæl for 2015:
Antal undervisere: 25

Opgørelse 2015: Delvist opfyldt

Resultat 2015
Antal undervisere: 24

Metropol har i alt haft 24 undervisere på udenlandsophold i 2015, heraf er der 6 ophold, der falder inden for 
rammerne af Erasmus programmet, men som ikke har modtaget støtte fra Erasmus programmet . Metropol 
forventer at opfylde milepælen for 2016

Mål 6: Styrket forsknings og udviklingsbasering

Målepunkt Baseline 2013 og milepæl 2015 Resultat 2015

6.1 Antal FoU aktive medarbejdere 
med ph.d.-grad

Baseline 2013:
Antal medarbejdere: 52

Milepæl for 2015:  
Antal medarbejdere: 60

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Antal medarbejdere: 86

6.2 Antal ph.d. studerende Baseline 2013:
Antal ph .d . studerende: 52

Milepæl for 2015:  
Antal ph .d . studerende: 36

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Antal ph .d . studerende: 52

6.3-6.4 Antal publikationer i 
publikationskanaler (tidskrifter 
eller forlag) på Forsknings- og 
Innovationsstyrelsens autoritetsli-
ste eller på listen anerkendt af UC 
Videns kvalitetsudvalg

Baseline 2013:
Antal publikationer:
Monografier og rapporter: 9 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 50
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 54

Milepæl 2015:
Antal publikationer:
Monografier og rapporter: 13 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 57
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 75

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015:
Antal publikationer:
Monografier og rapporter: 22 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 38
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 126

Metropol har samlet set produceret 186 publikationer 
i 2015 og milepælen var 145



25Årsrapport 2015 - Professionshøjskolen Metropol

Mål 7: Adgang til viden 24/7

Målepunkt Milepæl 2015 Resultat 2015

7.1 Andel af studerende som oplev-
er, at uddannelsen i tilstrækkelig 
grad inddrager IT som en del af 
undervisningen

Milepæl for 2015:
Ingen milepæl

Opgøres ikke i 2015

7.2 Udvikling af digital læring Milepæl for 2015:
Udvikling af en digital læringsplan for alle grund-
uddannelser

Opgørelse 2015: Opfyldt

Resultat 2015
Der er er udarbejdet en digital læringsplan på alle 
Metropols grunduddannelser i 2015

Mål 8: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til 
professionen

Målepunkt Baseline 2013 og milepæl 2015 Resultat 2015

8.1 Sundhedsklinikken Baseline 2013:
Antal studerende fra sundhedsuddannelserne 
tilknyttet sundhedsklinikken:  145

Milepæl for 2015:
Antal studerende fra sundhedsuddannelserne 
tilknyttet sundhedsklinikken:  160

Opgørelse 2015: Delvist opfyldt

Resultat 2015

Antal studerende fra sundhedsuddannelserne 
tilknyttet sundhedsklinikken:  147

Metropol vurderer, at vi har nået et højt niveau for antallet af studerende, der er tilknyttet sundhedsklinik-
ken, og at milepælene for 2016 og 2017 er blevet fastsat for højt . Da udviklingskontrakten blev indgået, var 
det planen, at sygeplejerskestuderende i højere grad skulle tilknyttes klinikken . Der har været igangsat en 
række indsatser i 2015 særligt på sygeplejerskeuddannelsen med henblik på at øge antallet af studerende 
tilknyttet sundhedsklinikken . Men der er for denne gruppe studerende en lang række træne og øve aktiviteter 
til rådighed . Dette tilbud er for denne gruppe studerende derfor kun en ud af flere muligheder . Metropol 
forventer således ikke inden for kontraktperioden at nå de øvrige milepæle, men vil arbejde på at fastholde 
det i forvejen høje niveau
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Resultatet for 2015 udviser et underskud på 17,9 
mio . kr ., hvilket sammenholdt med investerings-
niveauet og de faglige resultater må anses for at 
være tilfredsstillende . Der var ved årets start bud-
getteret med et underskud på 26,6 mio . kr . eksklu-
siv den tilskudsreduktion på 6,4 mio . kr ., der blev 
udmeldt af Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser i maj måned 2015 som følge af ændrede skøn 
for pris- og lønudvikling .  

Udvikling i indtægter
Fordeling af indtægter mellem ordinær uddan-
nelse, Åben Uddannelse, Indtægtsdækket Virk-
somhed samt øvrige indtægter er vist i tabel 2 . 
Sammenholdt med 2014 faldt Metropols samlede 
indtægter med 29,6 mio . kr . svarende til 3,5 % . 
Reduktionen kan hovedsageligt tilskrives to fak-
torer . Vi indtægtsførte i 2014 ekstraordinært 26,4 
mio . kr . i ej forbrugte "Frascati-midler" jf . ministe-
riets udmelding herom . Dertil kommer effekten 
af tilskudsreduktionen på 6,4 mio . kr . Samlet set 
betyder det, at vi har formået at generere en min-
dre stigning i de samlede indtægter på trods af 
faldende takster for ordinær uddannelse . 

I tabel 2 ses en markant stigning i indtægterne 
for ordinær uddannelse . Denne stigning skyldes 
hovedsageligt, at fællestaxameteret og teorita-
xameteret i 2015 er blevet slået sammen, hvilket 
medfører en stigning for ordinær uddannelse, 
som følges af et tilsvarende fald i øvrige indtæg-
ter . 

Åben Uddannelse oplever et relativt kraftigt fald svarende til 
ca . 18 % sammenholdt med 2014 . Faldet i indtægter opvejes til 
dels af fremgang i IDV, hvor væksten, eksklusiv de projekter, der 
finansieres af midler fra A .P . Møller Fonden, er på 23 % . Sam-
let set er der for Åben Uddannelse og IDV indtægter for 157,8 
mio . kr ., hvilket svarer til et fald på ca . 5 % sammenholdt med 
2014, hvilket ikke er helt tilfredsstillende . Medregnes projekter-
ne finansieret via A .P . Møller Fonden er der imidlertid stort set 
det samme indtægtsniveau for Åben Uddannelse og IDV, som 
i 2014 .

Sammenholdt med budget 2015, hvor forventningerne til ind-
tægterne var på 829,4 mio . kr ., anses det samlede indtægts-
niveau på 826,8 mio . kr . for tilfredsstillende henset til tilskuds-
reduktionen på 6,4 mio . kr . Udviklingen i indtjeningen er forsat 
drevet af indtægter knyttet til ordinær uddannelse samt projek-
ter og i mindre grad end forventet til Metropols målsætning om 
vækst inden for efter- og videreuddannelsesområdet .  

Udvikling i omkostninger og resultat af 
primær drift
Vores samlede driftsomkostninger i 2015 udgører 832,3 mio . kr . 
Det er ca . samme niveau som i 2014 . Fordelingen af driftsom-
kostninger er 574,1 mio . kr . til lønninger og 257,2 mio . kr . til øv-
rige driftsomkostninger inkl . afskrivninger . Udviklingen i drifts-
omkostninger og driftsresultat er vist i tabel 3 .  

Finansiel  
redegørelse

2015 2014 2013 2012 2011

Ordinær Uddannelse (OU) 491,3 425,5 412,8 388,1 357,1

Åben Uddannelse (ÅU) 100,7 123,1 123,9 118,2 127,3

Indtægtsdækket Virksomhed (IDV) 56,9 46,4 52,3 51,4 61,4

Øvrige indtægter 177,9 261,4 212,2 179,2 188,7

I alt 826,8 856,4 801,3 736,9 734,5

Tabel 2: Udvikling i indtægter fordelt på uddannelsesområder for perioden fra 2011 til 2015 (mio. kr.)
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Lønninger og personale omkostninger
Lønninger og personaleomkostninger steg med ca . 5 % . Metro-
pol har fra 2014 til 2015 øget antallet af årsværk fra 1 .103 til 1 .138 
svarende til en vækst på ca . 3 % . Den større stigning i personale-
omkostninger i forhold til antal ansatte vidner om, at vores nyan-
sættelser hovedsageligt har været undervisere og docenter, som 
er forholdsmæssigt dyrere end administrative årsværk .  

Hensættelser vedrørende løn
Der er i lighed med tidligere år hensat til udbetaling af resultat-
lønskontrakter . For 2015 er der hensat 4,0 mio . kr . svarende til 
forventning om ca . 80 % indfrielse af indgående kontrakter i 2015 .

Øvrige driftsomkostninger
Metropols øvrige driftsomkostninger ligger under niveauet for 
2014 med et fald på ca . 9 % . Faldet vidner om, at vi fortsat formår 
at holde en stram omkostningsstyring på trods af fortsat medar-
bejdervækst . De lavere driftsomkostninger kan blandt andet til-
skrives, at vi har formået at nedbringe omkostninger til forsyning 
samt mådehold med anskaffelse af nyt inventar .

Formål 6100 (forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (Frascati))
Vi har valgt at følge samme praksis som i 2014 vedrørende bogfø-
ring af projekter med tilknytning til Frascati-midler . Således er de 
Frascati-projekter, der ikke modtager ekstern finansiering, bog-
ført under formål 6100 sammen med driftsbevillingen, mens de 
Frascati-projekter, der modtager ekstern finansiering, er bogført 
under andre formål . Fra 2016 vil Metropol følge ministeriets an-
befalinger og kontere alle aktiviteter, der falder inden for Frasca-
ti-definitionen, under formål 6100 .

Forskning og udvikling prioriteres fortsat højt . I 
linje med det budgetterede er der forbrugt mere 
end den årlige driftsbevilling på ca . 35 mio . kr . til 
aktiviteter inden for Frascati-definitionen under 
formål 6100 . Årets samlede forbrug beløber sig til 
ca . 44,7 mio . kr . Således er Metropol efter planen 
i gang med at afvikle de opsparede midler, som 
blev driftsført i 2014 .  

Øvrige forsknings- og 
udviklingsprojekter
Vi har haft omkostninger for 68,6 mio . kr . til øv-
rige forsknings- og udviklingsaktiviteter, herun-
der Frascati-projekter med ekstern finansiering, 
hvilket stort set svarer til omkostningerne i 2014 . 
Indeholdt i dette er et forbrug af globaliserings-
midler på 16,7 mio . kr . Således nærmer Metropol 
sig en afvikling af globaliseringsmidlerne . Der er 
videreført 5,1 mio . kr . til afvikling i 2016 . 

De samlede omkostninger til forsknings- og ud-
viklingsprojekter er steget fra 106,1 mio . kr . i 2014 
til 113,3 mio . kr . i 2015, svarende til en stigning på 
7 % .

Resultat af primær drift
Driftsresultatet for vores samlede resultat før fi-
nansielle poster er faldet med 36 mio . kr . Faldet 
kan hovedsageligt forklares med den ekstraordi-
nære driftsførelse i 2014 af Frascati-midler samt 

2015 2014 2013 2012 2011

Indtægter 826,8 856,4 801,3 736,9 734,6

Lønninger og personaleomkostninger -575,1 -545,7 -482,6 -453,4 -472,8

Øvrige driftsomkostninger -257,2 -280,6 -282,4 -256,2 -245,2

Driftsresultat -5,5 30,1 36,2 27,4 16,5

Finansielle indtægter/omkostninger -12,4 -11,2 -11,0 -14,4 -13,7

Resultat før ekstraordinære poster mv. -17,9 18,9 25,3 13,0 2,8

Ekstraordinære poster mv . 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0

Årets resultat -17,9 18,9 45,5 13,0 2,8

Tabel 3: Udvikling i driftsomkostninger og driftsresultat for perioden fra 2011 til 2015 (mio. kr.)
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tilskudsreduktionen på 6,4 mio . kr . Den samlede 
balancesum pr . 31 . december 2015 udgør 733,4 
mio . kr . heraf udgør egenkapitalen 255,1 mio . kr . 
svarende til en soliditetsgrad på 35 % .

Netto finansielle og ekstraordinære 
poster
De finansielle poster udgør 12,4 mio . kr ., hvilket 
er højere end i 2014 . Metropol har dog reduce-
ret sine finansielle forpligtelser ved blandt andet 
at indfri lån i Pustervig samt ved at omlægge lån 
i Nyelandsvej for ca . 25 mio . kr . Samtidig er der 
medio 2015 hjemtaget første del af finansieringen 
til byggeriet på Sigurdsgade med tilhørende stif-
telsesomkostninger . I 2016 vil de finansielle poster 
forsat stige i takt med, at den sidste etape af fi-
nansieringen hjemtages .

Samlet vurdering af resultatet for 
2015
Resultatet for 2015 vurderes at være tilfredsstil-
lende i et år med tilskudsreduktion, højt aktivi-
tetsniveau, gode faglige resultater samt fortsatte 
investeringer i fremtiden . Det skyldes bl .a . stram 
omkostningsstyring kombineret med, at vi for-
måede at realisere et ambitiøst indtægtsniveau . 
Mindre tilfredsstillende er det dog, at indtægtsni-
veauet i højere grad end forventet blev nået via 
den ordinære uddannelse og projekter og i min-
dre grad af aktiviteter inden for efter- og videre-
uddannelse .

Forventninger til 2016
Forventninger til 2016 baseres blandt andet på 
en forretningsstrategi, der frem mod 2020 skal 
stimulere og målrette en vækst på efter- og vi-
dereuddannelsesområdet . Samtidigt videreføres 
arbejdet med at øge den eksterne finansiering 
af forsknings- og udviklingsopgaver og styrke 
grunduddannelserne gennem blandt andet øget 
digital understøttelse og intense undervisnings-
forløb .

Vi har i perioden 2012-2014 løbende akkumuleret 
et overskud blandt andet via uforbrugte Frasca-

ti-midler . For at sikre at Metropol forbruger de opsparede mid-
ler, budgetteres der således fortsat med et underskud i 2016, 
som gradvist forventes at blive vendt til et overskud frem mod 
2019, hvorefter egenkapitalen igen vil være på niveau med 2012 .  

Investeringer
I 2016 videreføres de strategiske satsninger vedrørende inten-
se studier og digitalisering . Investeringerne understøtter dels 
vores strategimål om ”stærkere studerende og højere krav” på 
Metropols grunduddannelser og strategimålet om ”adgang til 
viden 24/7” . Dels vores ambitiøse målsætning om at øge den 
eksterne finansiering for at sikre, at vi fortsat kan udvikles og 
have økonomi til at lave gode grunduddannelser . 

Herudover iværksættes nye strategiske satsninger, som sup-
plerer de videreførte strategiske investeringer fra 2015 . Inve-
steringerne understøtter realiseringen af vækst-strategien på 
EVU-området via en justering i EVU-organisationen . 

En lang række byggeprojekter, herunder det store om- og til-
bygningsprojekt på Sigurdsgade, er i fuld gang, og store dele af 
byggeriet står færdigt i løbet af 2016 . Samtidig investeres i fær-
diggørelsen af Metropols Praksis- og Innovationshus, som for-
ventes at styrke integration af praksis i uddannelserne markant .

Stabil udvikling af den ordinære drift
Der er en forventning om en fortsat stabil udvikling på den or-
dinære drift . Udviklingen tilskrives blandt andet øget dimensi-
onering på sygeplejerskeuddannelsen, som i de kommende år 
vil være medvirkende til at reducere effekten af takstreduktio-
nerne samt forventet vækst i indtægter på blandt andet efter- 
og videreuddannelsesområdet og øget ekstern finansiering af 
projekter .

Effektivisering af driften
I 2015 har vi videreført arbejdet med at hente effektiviseringer 
via blandt andet digitalisering . Vi fortsætter arbejdet med lø-
bende driftsrationaliseringer for at sikre en drift i balance og 

2015 2014

Ledelse og administration (note 5) 128,8 129,9 

Driftsomkostninger, ekskl . finansielle poster 
og ekstraordinære poster

832,3 826,3 

Administrationsprocent 15 % 16 %

Tabel 4: Administrationsprocent
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råderum til udvikling . I 2016 formaliseres arbejdet i et tre-årigt 
effektiviseringsprogram, der frem mod 2019 skal realisere varige 
omkostningsreduktioner for minimum 21 mio . kr . 

Udviklingen i administrationsprocenten, jf . nedenstående tabel 4, 
bekræfter, at vi har formået at udvide forretningen samtidig med, 
at administrative effektiviseringer er blevet realiseret .

Effektiviseringsprogrammer i samarbejde  
med andre UC'er
Vi har i 2015 arbejdet med en række af de forslag til bedste prak-
sis, som er udarbejdet som en del af det fælles effektiviserings-
program i sektoren . Det drejer sig blandt andet om optagelses-
processen (grunduddannelser) og censoradministration . 

Bedste praksis-projekterne har særligt medvirket til kvalitetsfor-
bedringer inden for de berørte områder, men effektiviseringer i 
sagsgange på de berørte områder har i 2015 resulteret i sparede 
omkostninger på knapt 200 .000 kr . 

Delvist inspireret af effektiviseringsprogrammets bedste prak-
sis-forslag har vi gennemført en betydelig digitalisering af ansæt-
telsesprocessen med særligt fokus på integrationer mellem sy-
stemer . Udover kvalitetsforbedringer i form af enklere sagsgange 
og større tilfredshed hos brugerne har digitaliseringen resulteret 
i sparede omkostninger på godt 500 .000 kr . i 2015 . Digitalisering 
af området fortsætter i 2016 med henblik på realisering af yderli-
gere effektiviseringer . 

Endelig har vi i 2015 implementeret digital opgaveaflevering på 
alle uddannelser ved (næsten) alle skriftlige eksamener og op-
gaver . Metropols digitale opgaveafleveringssystem er integreret i 
IntraPol, der er vores kombinerede LMS- og intranet for både stu-
derende og ansatte . Metropols løsning er ikke en del af professi-
onshøjskolesektorens fælles digitale eksamenssystem WiseFlow .

Den digitale opgavelevering har medført sparede omkostninger 
på ca . 700 .000 kr . i 2015 i form af sparet porto, sparet papir til 
print og medgået arbejdstid til print, pakning og distribution af 
skriftlige (eksamens-) opgaver .

Hertil kommer, at den digitale opgaveaflevering har bidraget 
med større sikkerhed, hurtighed og fleksibilitet for både stude-
rende, bedømmere, censorer og studieadministrativt personale 

ift . aflevering, distribution og lagring . Digital op-
gaveaflevering har også muliggjort ensartet og 
effektiv plagiatkontrol .

Begivenheder efter regnskabsårets 
afslutning
Der er fra balancedagen og frem ikke indtrådt 
forhold, som forrykker på vurderingen af årsrap-
porten .
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Anvendt  
regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Professionshøjskolen Metropol for 2015 er udar-
bejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og princip-
per, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr . 70 af 
27 . januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de 
nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Admini-
strative Vejledning (www .modst .dk/oeav) med tilhørende vejled-
ninger . Årsrapporten for 2015 er aflagt i danske kroner .

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år .

Ændring i præsentation
Efter Undervisningsministeriets anvisninger præsenteres dags-
værdien af afledte finansielle instrumenter nu under langfristet 
gæld .

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske 
kostprisprincip .

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt .

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris . 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende .

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over 
løbetiden . Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede af-
skrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, 
der forfalder ved udløb . Herved fordeles kurstab og -gevinst over 
løbetiden .

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som 

be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på ba-
lancedagen .

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og ud-
gifter som udgangspunkt i det regnskabsår, som 
de vedrører, uanset betalingstidspunktet .

Taxametertilskud indregnes i takt med indberet-
ning af aktiviteten . Bygningstaxameter og fælles-
udgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse 
tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsni-
veau .

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen 
i takt med, at de indtjenes . Afgørelsen af, om ind-
tægter anses som indtjent, baseres på følgende 
kriterier:

 � der foreligger en forpligtende salgsaftale

 � salgsprisen er fastlagt

 � levering har fundet sted inden regnskabs-
årets udløb, og

 � indbetalingen er modtaget, eller kan med 
rimelig sikkerhed forventes modtaget .

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgø-
relsen i takt med, at de indtjenes, herunder ind-
regnes værdireguleringer af finansielle aktiver og 
forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amor-
tiseret kostpris . Endvidere indregnes i resultat-
opgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for 
at opnå årets indtjening herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen .

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægs-
aktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici 
og fordele forbundet med ejendomsretten (finan-
siel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af 
leasingaktivitet, hvis denne findes . Alternativt, og 
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hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af 
de fremtidige leasing ydelser på anskaffelsestids-
punktet . Ved beregning af nutidsværdien anven-
des leasingaftalens interne rentefod som diskon-
teringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne . 
Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som 
institutionens øvrige materielle anlægsaktiver .

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse ind-
regnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og 
leasingydelsens rentedel omkostningsføres lø-
bende i resultatopgørelsen .

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som ope-
rationel leasing . Ydelser i forbindelse med ope-
rativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over 
leasingperioden . Leasingforpligtigelsen oplyses i 
en note .

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb om-
regnet til transaktionsdagens kurs . Gevinster og 
tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs 
og kursen på betalingsdagen, indregnes i resulta-
topgørelsen som en finansiel post .

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 
afregnet på balancedagen, omregnes til balan-
cedagens valutakurs . Materielle og immaterielle 
anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ik-
ke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valu-
ta, omregnes til historiske kurser .  

Segmentoplysninger
I de særlige specifikationer gives resultatoplysnin-
ger på følgende segmenter:

 � Indtægtsdækket Virksomhed - IDV

Poster, som fordels både ved direkte og indirekte 
opgørelse, omfatter omkostninger i alt . De poster, 
som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra 
fordelingsnøgle fastlagt ud fra en omsætningsfor-
delingsnøgle .

Resultatopgørelsen

Omsætning
Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtæg-
ter mv .

Statstilskud vedrørende grunduddannelser indregnes på 
grundlag af den foretagne studenterårsindberetning vedrøren-
de undervisningsperioden 1 . september - 31 . august . Øvrige til-
skud periodiseres, hvilket vil sige, at tilskuddene indregnes i det 
relevante regnskabsår, uanset hvornår betalingen er modtaget .

En række tilskud til eksempelvis fællesomkostninger udbeta-
les tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten . Disse tilskud 
indregnes i det finansår, som Uddannelsesministeriet henfører 
tilskuddet til udbetalingsmæssigt – dvs . finanslovsåret .

Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgø-
relsen, når levering af ydelsen mv . til køber har fundet sted . Del-
tagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, 
at indtægterne indregnes i det relevante regnskabsår, uanset 
hvornår betalingen er modtaget .

Omkostninger
Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen . Omkostnin-
gerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå 
årets omsætning (indtægter) herunder løn og andre lønafhæn-
gige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger .

Omkostningerne er fordelt på formålene:

 � Undervisningens gennemførelse

 � Markedsføring 

 � Ledelse og administration

 � Bygningsdrift

 � Aktiviteter med særlige tilskud

 � Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Forsknings- og udviklingsaktiviteter er omkostninger relateret 
til Frascati-midler udbetalt fra Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet . 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte 
formål . Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostnin-
gerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler baseret på om-
sætning .  

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og 
urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer .

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger, herun-
der rentedelen af finansielle leasing ydelser og andre finansielle 
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omkostninger samt amortisationstillæg/-fradrag vedrørende pri-
oritetsgæld samt realiserede og urealiserede kurstab vedrørende 
værdipapirer .

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtæg-
ter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller trans-
aktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke for-
ventes at være af tilbagevendende karakter .

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger .

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 
at blive taget i brug . For egne fremstillede aktiver omfatter kost-
prisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materia-
ler, komponenter og underleverandører . 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af 
fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, 
såfremt de vedrører fremstillingsperioden . Alle øvrige finansie-
ringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen .

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet rest-
værdi efter afsluttet brugstid . Restværdien for grunde og byg-
ninger udgør maksimalt 50 % af værdien ved første indregning . 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede 
lokaler

lejemålets løbetid  
– dog maksimalt 10 år

Bygninger med fradrag 
af anslået scrapværdi

30-60 år1

Udstyr og inventar 3-20 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis 
undervisningens gennemførelse, ledelse og administration, byg-
ningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud .

Aktiver med en kostpris under 50 .000 kr . ekskl . moms pr . enhed 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffel-
sestidspunktet .

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genind-
vindingsværdi, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi . 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og 
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-
tet . Fortjeneste eller tab indregnes i resultatop-
gørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller 
under andre driftsindtægter, i det omfang salgs-
prisen overstiger den oprindelige kostpris .

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle an-
lægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om 
der er indikation af værdiforringelse udover det, 
som udtrykkes ved normal afskrivning . Hvis dette 
er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere 
genindvindingsværdi . Genindvindingsværdien for 
aktivet opgøres som den højeste værdi af netto-
salgsprisen og kapitalværdien . Såfremt det ikke 
er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for 
det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet 
for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er mu-
ligt at opgøre genindvindingsværdien .  

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris .

Andre eksternt finansierede 
projekter
Projekter med ekstern finansiering måles til vær-
dien af det på balancedagen udførte arbejde . 
Værdien måles på baggrund af færdiggørelses-
graden og de samlede forventede indtægter på 
det enkelte igangværende projekt . Færdiggø-
relsesgraden for det enkelte projekt er normalt 
beregnet som forholdet mellem det anvendte 
ressourceforbrug og det totale budgetterede 
ressourceforbrug . For enkelte projekter, hvor res-
sourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, 
er der i stedet benyttet forholdet mellem afslutte-
de delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for 
det enkelte projekt .

Det enkelte igangværende projekt indregnes i ba-
lancen under tilgodehavender eller gældforplig-

1 For bygninger og grunde anskaffet før 1 . januar 2011, og hvor afskriv-
ningshorisonten afviger fra 50 år, fastholdes den hidtil anvendte af-
skrivningsprofil indtil aktivet er afskrevet . For bygninger og grunde 
anskaffet efter 1 . januar 2011 anvendes en afskrivningshorisont på 50 år . 
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telser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som 
salgssummen med fradrag af modtagne forudbe-
talinger, er positiv eller negativ .

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab .

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en 
individuel vurdering af de enkelte tilgodehaven-
der samt for tilgodehavender fra salg tillige med 
en generel nedskrivning baseret på institutionens 
erfaringer fra tidligere år .

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under ak-
tiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrø-
rer efterfølgende regnskabsår . Periodeafgræns-
ningsposter måles til kostpris .

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til statusdagens 
børskurs . Såvel realiserede som urealiserede kur-
stab samt realiserede kursgevinster medtages i 
resultatopgørelsen .  

Egenkapital
I henhold til Undervisningsministeriets vejledning 
af 11 . november 1992 opdeles egenkapitalen på 
følgende måde:

Egenkapital pr . 31 .12 .1990 opgjort i henhold til be-
kendtgørelse nr . 774 af 19 .11 .1990 om selvejende 
uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr . 
31 .12 .1990 mv . (vedrører den andel af egenkapi-
talen, der i tilfælde af institutionens ophør skal 
anvendes i henhold til institutionens vedtægter) .

Egenkapital i øvrigt (omfatter opskrivningshen-
læggelser, markedsværdi af finansielle instru-
menter til sikring af fremtidige transaktioner og 
egenkapital i øvrigt) omfatter de akkumulerede 
overskud siden professionshøjskolens (inkl . de 
indfusionerede institutioners akkumulerede re-
sultater) overgang til selveje (vedrører den andel 

af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør 
skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter 
Undervisningsministerens bestemmelse) .

Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitut-
ter, indregnes ved låneoptagelsen med det modtagne provenu 
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger . I efterføl-
gende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende 
til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle 
værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over lånepe-
rioden .

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi .

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser om-
fatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende 
regnskabsår . Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi .

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for professionshøjskolen præsenteres 
efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende 
drift, investeringer og finansiering samt professionshøjskolens 
likvider ved årets begyndelse og slutning . 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som 
driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt 
ændring i driftskapital .

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter penge-
strømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsak-
tiver .

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter penge-
strømme fra optagelse af lån og tilbagebetaling af langfristede 
gældsforpligtelser .

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer un-
der omsætningsaktiver .
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Resultatopgørelse
Note 2015 (kr .) 2014 (kr .)

Statstilskud 1 641 .230 .678 664 .886 .492

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 185 .580 .214 191 .543 .820

Omsætning i alt 826.810.892 856.430.312

Undervisningens gennemførelse 3 -469 .120 .635 -453 .350 .548

Markedsføring 4 -13 .034 .446 -14 .971 .448

Ledelse og administration 5 -128 .761 .935 -129 .924 .294

Bygningsdrift 6 -102 .219 .301 -113 .237 .765

Aktiviteter med særlige tilskud 7 -83 .355 .258 -89 .263 .729

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 8 -35 .825 .981 -25 .549 .155

Omkostninger i alt -832.317.556 -826.296.938

Resultat før finansielle poster og ekstraodinære poster -5.506.664 30.133.374

Finansielle indtægter 9 78 .939 3 .070

Finansielle omkostninger 10 -12 .451 .492 -11 .238 .930

Finansielle poster i alt -12.372.553 -11.235.860

Resultat før ekstraordinære poster -17.879.217 18.897.514

Ekstraordinære indtægter 0 0

Årets resultat -17.879.217 18.897.514

Resultatdisponering

Overført til egenkapital i øvrigt -10 .178 .941 -7 .557 .615

Frascatimidler der forventes anvendt i kommende år -7 .700 .276 26 .455 .129

-17.879.217 18.897.514
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Aktiver

Note 2015 (kr .) 2014 (kr .)

Indretning af lejede lokaler 4 .182 .143 5 .075 .447

Grunde og bygninger 595 .129 .578 534 .941 .908

Udstyr og inventar 43 .104 .494 38 .040 .769

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 13 .920 .755 29 .440 .405

Materielle anlægsaktiver i alt 11 656.336.970 607.498.528

Deposita 10 .849 .333 10 .767 .702

Finansielle anlægsaktiver i alt 12 10.849.333 10.767.702

Anlægsaktiver i alt 667.186.303 618.266.230

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23 .282 .468 27 .628 .618

Igangværende arbejder, (andre eksternt finansieret projekter) 3 .090 .590 8 .016 .594

Andre tilgodehavender 17 .853 .544 11 .573 .834

Periodeafgrænsningsposter 7 .449 .360 8 .414 .760

Tilgodehavender i alt 51.675.961 55.633.806

Likvide beholdninger 13 117.071.696 98.609.975

Omsætningsaktiver 168.747.658 154.243.781

Aktiver i alt 835.933.961 772.510.011

Balance
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Passiver

Note 2015 (kr .) 2014 (kr .)

Egenkapital pr . 31 . december 1990 16 .379 .673 16 .379 .673

Opskrivninger 18 .848 .463 18 .848 .463

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter -31 .688 .987 -37 .276 .436

Egenkapital i øvrigt 251 .337 .919 269 .217 .137

Egenkapital i alt 14 254.877.068 267.168.837

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 3 .274 .506 4 .730 .875

Hensatte forpligtelser i alt 15 3.274.506 4.730.875

Realkreditgæld 16 314 .222 .470 230 .087 .417

Langfristede gældsforpligtelser i alt 314.222.470 230.087.417

Næste års afdrag på langfristede gældforpligtelser 16 4 .364 .085 1 .554 .990

Skyldig løn 10 .090 .493 9 .395 .004

Feriepengeforpligtelse 77 .714 .631 72 .649 .124

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser 76 .338 .760 70 .500 .632

Leverandører af varer og tjenesteydelser 59 .836 .382 59 .767 .953

Anden gæld 13 .439 .210 13 .767 .775

Periodeafgrænsningsposter 17 21 .776 .356 42 .887 .404

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 263.559.917 270.522.882

Gældsforpligtelser i alt 581.056.893 505.341.174

Passiver i alt 835.933.961 772.510.011

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18

Andre forpligtelser 19

Eventualaktiver 20
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2015 (kr .) 2014 (kr .)

Årets resultat -17 .879 .217 18 .897 .514

Regulering af pengestrømsforhold:

Af- og nedskrivninger 24 .733 .589 26 .181 .157

Regnskabsmæssige reguleringer:

Ændring i hensættelser -1 .456 .369 -578 .263

Regnskabsmæssige reguleringer 5 .911 .318 878 .118

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer 11.309.321 45.378.526

Ændringer i driftskapital:

Ændring i tilgodehavender 3 .957 .845 -16 .280 .064

Ændring i kortfristet gæld -6 .962 .965 -86 .143 .704

Pengestrømme fra driftsaktivitet 8.304.200 -57.045.242

Køb af materielle anlægsaktiver -73 .895 .900 -28 .509 .501

Salg af materielle anlægsaktiver 0 0

Ændring i finansielle anlægsaktiver -81 .631 -102 .655

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -73.977.531 -28.612.156

Ændring i realkreditgæld 84 .135 .053 3 .005 .283

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 84.135.053 3.005.283

Ændring i likvider 18.461.721 -82.652.115

Likvider primo 98 .609 .975 181 .262 .090

Likvider ultimo 117.071.696 98.609.975

Pengestrømsopgørelse
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2015 (kr .) 2014 (kr .)

1. Statstilskud
Undervisningstaxameter 504 .240 .565 439 .331 .038

Fællesudgiftstaxameter 12 .479 .256 65 .560 .176

Bygningstaxameter 61 .403 .194 60 .370 .898

Særlige tilskud 27 .992 .729 37 .823 .198

Forsknings- og udviklingsaktiviteter* 35 .114 .934 61 .801 .182

I alt 641.230.678 664.886.492

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelser 87 .713 .957 103 .885 .826

Anden ekstern rekvirentbetaling 61 .105 .406 56 .301 .196

Andre indtægter 36 .760 .851 31 .356 .798

I alt 185.580.214 191.543.820

3. Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger -352 .370 .470 -336 .373 .491

Øvrige omkostninger -115 .402 .620 -115 .636 .824

Afskrivninger -1 .347 .545 -1 .340 .234

I alt -469.120.635 -453.350.548

4. Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger -7 .132 .180 -7 .330 .689

Øvrige omkostninger -5 .622 .718 -6 .969 .845

Afskrivninger -279 .548 -670 .914

I alt -13.034.446 -14.971.448

5. Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger -106 .457 .857 -108 .277 .458

Øvrige omkostninger -20 .455 .455 -19 .802 .129

Afskrivninger -1 .848 .623 -1 .844 .707

I alt -128.761.935 -129.924.294

6. Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger -12 .491 .846 -10 .771 .262

Øvrige omkostninger -68 .762 .180 -80 .311 .884

Afskrivninger -20 .965 .275 -22 .154 .618

I alt -102.219.301 -113.237.765

Noter

* Særligt tilskud indeholder indtægtsførsel af periodiserede Francatimidler fra 2013 26.455.129 kr.



39Årsrapport 2015 - Professionshøjskolen Metropol

2015 (kr .) 2014 (kr .)

7. Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger -67 .145 .359 -62 .490 .614

Øvrige omkostninger -15 .917 .301 -26 .602 .431

Afskrivninger -292 .598 -170 .684

I alt -83.355.258 -89.263.729

8. Forsknings- og udviklingsaktiviteter*
Løn og lønafhængige omkostninger -29 .545 .257 -21 .516 .597

Øvrige omkostninger -6 .280 .724 -4 .032 .558

I alt -35.825.981 -25.549.155

9. Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 78 .939 3 .070

I alt 78.939 3.070

10. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger -8 .088 .069 -6 .652 .604

Renter af prioritetsgæld -3 .458 .614 -3 .454 .823

Kurstab på værdipapirer -904 .809 -1 .131 .503

I alt -12.451.492 -11.238.930

* I øvrige omkostninger er ikke indregnet overheadomkostninger 7,3 mio. kr. og omkostninger anvendt til  
egenfinansiering på TA-projekter 2,1 mio. kr. Omkostninger udgør i alt 35,3 mio. kr.
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Indretning af  
lejede lokaler (kr .)

Grunde og  
bygninger (kr .)

Udstyr og  
inventar (kr .)

Anlæg under 
opførelse (kr .)

11. Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1 . januar 8 .517 .614 633 .907 .501 91 .269 .444 29 .440 .405

Tilgang i årets løb 0 75 .019 .370 14 .396 .180 95 .833 .361

Afgang i årets løb -293 .238 -1 .445 .801 -4 .643 .069 -111 .353 .011

Anskaffelsessum 31. december 8.224.376 707.481.070 101.022.555 13.920.755

Opskrivninger 1 . januar 0 18 .848 .461 0 0

Opskrivninger i årets løb 0 0 0 0

Tilbageførte opskrivninger 0 0 0 0

Opskrivninger 31. december 0 18.848.461 0 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger 1 . januar -3 .442 .167 -117 .814 .053 -53 .228 .675 0

Årets af- og nedskrivninger -893 .304 -14 .679 .706 -9 .160 .579 0

Tilbageførte af- og nedskrivninger 293 .238 1 .293 .806 4 .471 .193 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december -4.042.233 -131.199.953 -57.918.061 0

Bogført værdi 31. december 4.182.143 595.129.578 43.104.494 13.920.755

Ejendommen Pustervig 8 er behæftet med forkøbsret over for Suhr’s Madakademiet .

Ejendommen Tagensvej 18 har forkøbsret fra Region Hovedstaden

2015 (kr .)

Kontantvurdering af grunde og bygninger 31 . december

Bygninger  821 .400 .000 

Grunde  199 .355 .800

I alt 1.020.755.800 

2015 (kr .) 2014 (kr .)

12. Finansielle anlægsaktiver
Bogført værdi 1 . januar 10 .767 .702 10 .665 .047

Tilgang i årets løb 81 .631 102 .655

Afgang i årets løb 0 0

Bogført værdi 31. december 10.849.333 10.767.702

2015 (kr .) 2014 (kr .)

13. Likvider
Likvider 31 . december 117 .071 .696 98 .609 .975

Sikringskonto udgør 15,9 mio . kr .
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2015 (kr .) 2014 (kr .)

14. Egenkapital
Egenkapital 31. december 1990

Saldo 1 . januar 16 .379 .673 16 .379 .673

Egenkapital 31.12.1990 pr. 31. december 16.379.673 16.379.673

Opskrivninger

Saldo 1 . januar 18 .848 .463 23 .530 .863

Årets bevægelser 0 -4 .682 .400

Opskrivningshenlæggelser pr. 31. december 18.848.463 18.848.463

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter 

Saldo 1 . januar -37 .276 .436 -29 .115 .695

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter 5 .587 .449 -8 .160 .741

Sikringsinstrumenter pr. 31. december -31.688.987 -37.276.436

Egenkapital i øvrigt

Saldo 1 . januar 269 .217 .137 250 .319 .623

Endnu ikke disponerede Francatimidler* -7 .700 .276 26 .455 .129

Årets resultat -10 .178 .941 -7 .557 .615

Egenkapital i øvrigt 31. december 251.337.919 269.217.137

Egenkapital i alt 31. december 254.877.068 267.168.837

* Uforbrugte Frascatimidler i Egenkapital

Saldo 1 . januar 26 .697 .113 0

Tilgang 0 26 .697 .113

Forbrug -7 .700 .276 0

Uforbrugte Fracatimidler pr. 31. december 18.996.837 26.697.113

2015 (kr .) 2014 (kr .)

15. Hensatte forpligtigelser
Saldo pr . 1 . januar 4 .730 .875 5 .309 .138

Årets hensættelser -1 .456 .369 -578 .263

Hensatte forpligtigelser pr. 31. december 3.274.506 4.730.875

2015 (kr .) 2014 (kr .)

16. Realkreditlån
Realkreditlån, nominel 287 .801 .087 195 .464 .196

Værdi af sikringsindstrumenter 31 .688 .987 37 .276 .436

Realkreditlån total 319.490.074 232.740.632

Forfalder efter mere end 5 år 253 .257 .426 187 .374 .314
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* De ikke forbrugte globaliseringsmidler er planlagt anvendt til en række konkrete projekter, hvor der enten er indgået 
konkrete bindende aftaler, der forpligter skolen til omkostninger det næste år, eller som er øremærket til en række kon-
krete projekter, hvor skolen gennemfører projekterne ved anvendelse af interne og eksterne ressourcer.

2015 (kr .)

18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelse
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme

Bogført værdi af pantsatte ejendomme pr . 31 . december 420 .835 .714

Prioritetsgæld pantsatte ejendomme pr . 31 . december 287 .801 .087

2015 (kr .)

19. Andre forpligtelser
Kontraktlige forpligtelser og lejeforpligtelser 
For 2015 og frem er indgået operationelle lejeaftaler vedrørende leje af  
lokaler til undervisning og administration samt diverse servicekontrakter .

Huslejeforpligtelser 91 .044 .814

Serviceforpligtigelser 5 .262 .449

Samlet restforpligtelse 96.307.263

Årlig omkostning til leje 20 .834 .408

2015 (kr .) 2014 (kr .)

17. Periodeafgrænsning
Globaliseringsmidler*:

Ikke forbrugt pr . 1 . januar 21 .759 .951 44 .125 .751

Tilgang 0 0

Forbrugt -16 .691 .109 -22 .365 .800

Ikke forbrugt pr . 31 . december 5 .068 .842 21 .759 .951

Øvrige periodeafgrænsningsposter 16 .707 .514 21 .127 .453

Periodeafgrænsningsposter i alt 21.776.356 42.887.404

2015 (kr .)

20. Eventualaktiver
Erstatning modtaget fra Metroselskabet i 2016 700 .000
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** Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: omsætning.

*** Faldet i dækningsbidrag på Indtægtsdækket Virksomhed skyldes investeringer med henblik på fremtidig forretningsudvikling på området

2015 (kr .) 2014 (kr .)

Personaleomkostninger
Lønninger -517 .548 .320 -495 .897 .037

Pension -77 .525 .224 -73 .359 .716

Andre omkostninger til social sikring -2 .519 .945 -3 .914 .408

Lønrefusioner 22 .450 .519 26 .411 .050

Personaleomkostninger i alt -575.142.970 -546.760.111

Personaleårsværk
Antal årsværk inkl . ansatte på sociale vilkår 1.138 1.103

Andel i procent ansat på sociale vilkår 2,48 % 2,71 %

2015 (kr .) 2014 (kr .)

Revision
I omkostninger til ledelse og administration er indeholdt honorar til Deloitte vedrørende:

Honorar for revision 710 .125 973 .775

Andre ydelser 1 .825 .350 661 .151

Revision i alt 2.535.475 1.634.926

2015 (kr .) 2014 (kr .)

Udlagte aktiviteter*

Videresendte tilskud mv . vedrørende aktiviteter udlagt til andre 23 .884 .628 23 .407 .942

Modtagne tilskud mv . vedrørende aktiviteter 24 .674 .451 23 .971 .942

2015 (kr .) 2014 (kr .)

Selvforsikringsudgifter

Udgifter vedrørende bygninger og løsøre -91 .109 -1 .116 .540

Afholdte selvforsikringsudgifter i alt -91.109 -1.116.540

Beløb for ikke genanskaffede genstande 

Bygninger og løsøre 0 0

Ikke genanskaffede genstande i alt 0 0

Institutionens selvrisiko i regnskabet 8.268.109 8.564.303

2015 (kr .) 2014 (kr .) 2013 (kr .) 2012 (kr .)

Indtægtsdækket Virksomhed

Indtægter  56 .927 .048  46 .419 .687  52 .336 .163 51 .401 .305

Direkte og indirekte** lønomkostninger  -18 .472 .232  -11 .374 .687  -10 .224 .130 -13 .098 .185

Andre direkte og indirekte** omkostninger  -33 .491 .411  -27 .598 .926  -31 .720 .918 -32 .355 .110

Resultat***  4.963.405  7.446.074 10.391.115 5.948.010

Akkumuleret resultat (egenkapital) 38.095.426 33.132.021 25 .685 .947 15 .294 .832

* Metropol har administrativ aftale med Diakonissestiftelsen på indberetning af studenterårsværk og modtagelse af tilskud.

Særlige specifikationer
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Antal indskrevne 
studerende på 
hele eller delvise 
fripladser

Antal modtagere 
af stipendier

Forbrug af 
fripladser

Forbrug af 
stipendier

Uddannelse
Global Nutrition & Health 22 19 1 .217 .102 804 .964

I alt 22 19 1.217.102 804.964

Fripladser og stipendier     

Det akkumulerede resultat over de seneste fire år opgøres efter nedenstående skema

Beholdning 
primo

Overførsel fra Sty-
relsen for Videregå-
ende Uddannelser

Overført over-
skud vedrørende 
udenlandske 
betalingsstude-
rende

Forbrug i regn-
skabsåret

Beholdning 
ultimo

År
2012 3 .351 .958 1 .724 .183 0 793 .773 4 .282 .368

2013 4 .282 .368 1 .240 .394 0 1 .605 .652 3 .917 .110

2014 3 .917 .110 1 .190 .754 0 2 .047 .173 3 .060 .691

2015 3 .060 .691 1 .333 .557 0 2 .022 .066 2 .372 .182

Hensat til afgivne tilsagn pr . 31 . december 2015 2 .210 .412
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for 
Professionshøjskolen Metropol . 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 
lov om statens regnskab mv . samt bekendtgørelse nr . 
70 af 27 . januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv . 
I henhold til § 39, stk . 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed:

 � At årsrapporten er rigtig, dvs . at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 
udeladelser, herunder at målopstillingen og mål-
rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende

 � At de dispositioner, som er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

 � At der er etableret forretningsgange, der sikrer 
en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 
midler og ved driften af de institutioner, der er 
omfattet af årsrapporten .

Rektor
Stefan Hermann

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 14 i Lov om 
professionshøjskoler for videregående uddannelser .

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 29 . marts 2016 .

København, den 29 . marts 2016

Ledelsespåtegning

Bestyrelse
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Den uafhængige  
revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen Metropol 
for regnskabsåret 1 . januar til 31 . december 2015, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, penge-
strømsopgørelse, noter og særlige specifikationer . Årsregnska-
bet udarbejdes efter bekendtgørelse nr . 70 af 27 . januar 2011 om 
statens regnskabsvæsen mv . (regnskabsbekendtgørelsen), Sty-
relsen for Videregående Uddannelsers vejledning af december 
2015 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og 
professionshøjskoler under samt regler i Finansministeriets Øko-
nomisk Administrative Vejledning .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er 
rigtigt, dvs . uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmel-
se med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt 
regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning . 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn-
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er ri-
melige efter omstændighederne .

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er om-
fattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis .

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på 
grundlag af vores revision . Vi har udført revisionen i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og yder-

ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god 
offentlig revisionsskik, jf . Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse nr . 1294 af 12 . december 2008 om 
revision og tilskudskontrol m .m . ved professionshøj-
skoler for videregående uddannelser (revisionsbe-
kendtgørelsen) . Dette kræver, at vi overholder eti-
ske krav samt planlægger og udfører revisionen for 
at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
er uden væsentlig fejlinformation .

En revision omfatter udførelse af revisionshandlin-
ger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i årsregnskabet . De valgte revisionshandlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl . Ved 
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, 
der er relevant for institutionens udarbejdelse af et 
årsregnskab, der er rigtigt, dvs . uden væsentlige fejl 
og mangler . Formålet hermed er at udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af institutionens interne kontrol . En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om le-
delsens valg af regnskabspraksis er passende, om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
en vurdering af den samlede præsentation af års-
regnskabet . 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om 
der er etableret forretningsgange og interne kon-
troller, der understøtter, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis .
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Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion .

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold .

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regn-
skabsåret 1 . januar til 31 . december 2015 i alle væ-
sentlige henseender er udarbejdet i overensstem-
melse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets 
vejledning samt regler i Finansministeriets Økono-
misk Administrative Vejledning . Det er ligeledes 
vores opfattelse, at der er etableret forretnings-
gange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis .

Udtalelse om ledelsesberet ningen og 
målrapportering
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen . 
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte 
revision af årsregnskabet . Det er på denne baggrund vores opfat-
telse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og målrapportein-
gen er i overensstemmelse med årsregnskabet .

København, den 29 . marts 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr . 33 96 35 56

Søren Jensen 
Statsautoriseret revisor 

Lars Hillebrand 
Statsautoriseret revisor 
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