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FORORD

Københavns Professionshøjskole (KP) har fået sin første strategi ”Fælles om fremragende under-
visning” . Frem mod 2023 skal vi løfte professionsuddannelse, videreuddannelse samt forskning 
og udvikling til et nyt niveau, så vi ikke alene kan imødekomme de forventninger og krav, som 
omverdenen stiller til os, men også kan udvikle de rigtige svar og muligheder for vores uddan-
nelser og professioner .

Der er både lokalt på uddannelserne og på tværs af hele KP igangsat et arbejde med at omsætte 
strategien til konkrete handlinger, der skal gennemføres de kommende år . Der er påbegyndt et 
arbejde med flere udvalgte mål, som KP skal konkretisere og realisere over de kommende år .

Parallelt med strategiarbejdet er der fortsat et stort arbejde med fusionen . 2019 har været præget 
af mange og store omlægninger og forandringer på KP . Der er arbejdet med stor dedikation 
med at skabe den helhed, som KP i al sin mangfoldighed er ved at blive . Fusionen rummer fort-
sat mange komplicerede processer, beslutninger og nye arbejdsgange, men vi er rigtigt godt i vej . 

Vi bemærker, at vores omverden og ikke mindst regeringen i stigende grad prioriterer vores 
arbejde, navnlig på en række udvalgte uddannelser . Det gælder ikke mindst pædagoguddannel-
sen, hvor sektoren har modtaget ekstra midler til at forbedre undervisningen . Det er ikke alene 
økonomisk tiltrængt . Det er samtidig et signal om, at pædagogers arbejde og deres uddannelse 
skal påkalde sig stolthed og respekt . Også sygeplejerskeuddannelsen har modtaget ekstra midler 
til at skabe bedre sammenhæng mellem teori og praksis .

Vi ved, at udfordringerne er mange de kommende år . I hovedstadsregionen er antallet af unge 
frem mod 2030 stagnerende samtidig med, at der bliver væsentligt flere små børn og endnu 
flere ældre over 80 år . Efterspørgslen efter primært pædagoger, sygeplejersker og lærere er stor 
og i fortsat vækst . Demografien gør, at vi uddanner for få, og vi skal bringe flere til at vælge en 
velfærdsuddannelse . Det gør vi bl .a . ved at udvikle kvalitet og attraktion i uddannelserne og 
have fokus på, at vi skal uddanne flere, men også endnu dygtigere fagprofessionelle, der lykkes i 
og sammen med praksis .

2019 har været et intensivt år med omfattende arbejde relateret til fusionsprocessen, og samtidig 
er vores strategi ”Fælles om fremragende undervisning” begyndt at leve i handlinger i orga-
nisationen . Det vil vi se endnu mere af de kommende år vel vidende, at vi i skrivende stund 
håndterer helt uforudsete forandringer og tiltag som følge af COVID-19 . En situation, der vil 
præge os, så langt øjet rækker og etablere en helt ny og kritisk kontekst om KP’s drift, fusion og 
strategiske arbejde .

Søren Rotvig Erichsen
Ressourcedirektør

Jesper Fisker
Bestyrelsesformand

Stefan Hermann
Rektor
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OPLYSNINGER
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Telefon 70 890 990
CVR-nummer: 30891732
Regnskabsår: 01 .01 .2019-31 .12 .2019
Hjemstedskommune: Københavns Kommune

BESTYRELSE (pr . 1 . februar 2020)
Jesper Fisker, formand  Winni Grosbøll, næstformand
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Michael Egelund   Maja Bødtcher-Hansen
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DAGLIG LEDELSE
Rektor Stefan Hermann
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I henhold til vedtægterne har Københavns Professionshøjskole til opgave at 
udbyde og udvikle videregående uddannelse samt at varetage praksisnære og 
anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt 
medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private 
som den offentlige sektor . 

Københavns Professionshøjskole skal sikre, at uddannelserne bygger på forsk-
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REVISION
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HOVED OG 
NØGLETAL

2019 2018 2017 2016 2015

Resultatopgørelse
Omsætning 1.564,9 1.565,6 1.591,9 1.590,3 1.595,5

Driftsomkostninger -1.428,5 -1.481,7 -1.525,6 -1.653,2 -1.600,0

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 136,5 84,0 66,3 -62,9 -4,6

Finansielle poster -87,1 -62,6 -40,4 -26,0 -13,9

Driftsresultat før ekstraordinære poster 49,3 21,3 25,9 -88,9 -18,4

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 49,3 21,3 25,9 -88,9 -18,4

Balance
Anlægsaktiver 3.207,1 2.995,5 3.717,9 3.826,0 969,3

Omsætningsaktiver 322,3 411,2 386,0 520,3 637,6

Balancesum 3.529,4 3.406,7 4.103,9 4.346,3 1.606,9

Egenkapital ultimo 657,9 583,7 587,9 563,9 650,4

Langfristede gældsforpligtelser 2.479,9 2.363,7 3.021,0 3.132,5 447,6

Kortfristede gældsforpligtelser 386,3 450,8 480,9 633,6 505,5

Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet 69,7 22,6 -156,2 44,3 36,0

Investeringsaktivitet -234,5 -5,5 98,5 -2.857,8 -88,8

Finansieringsaktivitet 83,4 -8,3 -39,2 2.684,8 75,4

Pengestrøm, netto -81,3 8,7 -97,0 -128,7 22,7

Regnskabsmæssige nøgletal
Overskudsgrad (%)  3,2  1,4  1,6  -5,6  -1,2 

Likviditetsgrad (%)  109,9  127,0  111,3  103,5  173,9 

Soliditetsgrad (%)  18,6  17,1  14,3  13,0  40,5 

Finansieringsgrad (%)  76,9  80,3  81,3  81,9  46,2 

Hovedtal (mio.kr.)
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2019 2018 2017 2016 2015

Studieaktivitet 

Studieaktivitet – ordinære videregående uddannelser

Teori STÅ 12.248  12.626  12.549  12.666  12.838 

- Heraf teori STÅ – undervisning udlagt til andre  307  271  219  212  271 

- Heraf teori STÅ – undervisning gennemført for andre  -  -  57  48  - 

Praktik STÅ  4.578  4.509  4.402  4.460  4.164 

- Heraf praktik STÅ – undervisning udlagt til andre  175  158  142  126  157 

- Heraf praktik STÅ – undervisning gennemført for andre  -  -  9  33  - 

Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre 16.344  16.706  16.525  16.706  16.574 

Studieaktivitet – åben uddannelse

Åben uddannelse - Videregående uddannelser  2.496  2.553  2.422  2.324  2.476 

 - Heraf åben uddannelse – undervisning udlagt til andre -  -  -  -  - 

 - Heraf åben uddannelse – undervisning gennemført for andre institutioner -  -  -  -  - 

Åben uddannelse – Ikke videregående niveau/øvrige uddannelse

 - Heraf åben uddannelse – undervisning udlagt til andre - - - - -

 - Heraf åben uddannelse – undervisning gennemført for andre institutioner - - - - -

Åben uddannelse i alt  2.496  2.553  2.422  2.324  2.476 

Studieaktivitet – øvrige uddannelser  128  127  94  96  190 

Studieaktivitet – øvrige tilskudsfinansierede uddannelser  -  -  -  -  - 

Øvrige uddannelser i alt  128  127  94  91  181 

Studieaktivitet i alt  18.968  19.386  19.041  19.122  19.232 

Studieaktivitet – indtægtsdækket virksomhed (omsætning, kr.) - - - - -

Antal dimittender  4.623  4.353  4.471  4.638  4.486 

Bygningsareal, m2 (brutto) 142.957 - - - -
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STATUS PÅ 
FUSION
For to år siden etablerede vi KP med en vision om at skabe en 
samlet professionshøjskole i hovedstadsregionen og herigennem 
give studerende, aftagere og samarbejdspartnere én indgang 
til professionsuddannelser, videreuddannelser og praksisnær 
forskning og udvikling af højeste kvalitet .

Det, der er drivkraften i KP, og det, vi går på arbejde for hver 
eneste dag, er fortsat en faglig ambition om at være sammen i 
stærkere faglige miljøer og skabe bedre rammer for læring for 
vores studerende, end vi gjorde hver for sig i de tidligere organi-
sationer . Den ambition har vi foldet ud i vores strategi ”Fælles 
om fremragende undervisning” . 

Vi gennemfører fusionen med fokus på kvaliteten af vores 
uddannelser og med vores studerende og kursister i højsædet . 
Det tager tid at skabe mærkbare resultater, men vi har en klar 
forventning om, at vi er på rette vej, og vi holder løbende øje 
med de tegn, vi har fastlagt, som er en del af vores nye fælles 
kvalitetspolitik og opfølgning på strategien .

Studielivet på KP skal være kendetegnet ved engagement og triv-
sel, ved fællesskab og fordybelse . Vi inviterer vores studerende 
ind i forpligtende fællesskaber, og for at styrke bl .a . engagement 
og studieintensitet har vi i efteråret 2019 indført mødepligt på 
1 . studieår på en række uddannelser . Og der er tegn på, at vores 
studerende vil fællesskabet: De tager ikke blot del i, men også 
initiativ til aktiviteter, der ligger ud over studierne, så som KP 
Festival og Klimaklub . I 2019 har KP sendt et nyt stort kuld 
stærke dimittender ud i verden; de er klar til at tage kompetent 
vare på – og være med til at udvikle – de professioner, som de 
har uddannet sig til .

Transparente beslutninger og respekt for forskelligheder har væ-
ret nogle af kerneprincipperne i KP’s fusionsproces, hvor stude-
rende og medarbejdere er blevet involveret og taget med på råd . 
Rækkefølgen i fusionsprojekterne har været nøje gennemtænkt, 
så KP har kunnet garantere stabil drift og ordentlige arbejdsfor-
hold for ansatte og studerende trods de mange forandringer, der 
har impliceret alt fra flytning mellem adresser, nye studieord-
ninger på tre sammenlagte uddannelser og nye it-systemer . 

At det på mange måder er lykkedes, ses bl .a . ved, at vi har 
undgået kritiske hændelser som fx lokalekaos, der ville have 
medført uro og klager blandt vores studerende . KP har desuden 
hverken været ramt af forhøjet sygefravær eller usædvanligt 
mange opsigelser . Vores første arbejdspladsvurdering (APV) 
viste, at der er meget, vi skal arbejde endnu mere med, at der 
fortsat er kritiske forhold i dele af organisationen, men også 
opløftende tegn på engagement og kollegial tillid, som vi skal 
fastholde og udvikle . Og ligesom vores studerende tager vores 

ansatte også ansvar for det fællesskab, vi er ved at opbygge 
gennem personaleforening og andre faglige og sociale tiltag . (Se 
boks: Arbejdspladsvurdering på KP).

Ved etableringen af KP fik vi mulighed for at realisere gevinster 
direkte udledt af sammenlægningen af de to tidligere organisa-
tioner samt stordriftsfordele . KP forventer at realisere fusionsge-
vinster på 50 mio . kr . i perioden 2019-2021 . Det går planmæs-
sigt, idet vi med budget 2020 har realiseret fusionsgevinster for 
ca . 30 mio . kr .

I fusionen er der nu i stadig mindre grad tale om, at to skal blive 
til én – det være sig af systemer, procedurer eller politikker . I 
stedet er der i stigende grad tale om, at vi arbejder med at imple-
mentere vores nye måder og veje . Og at vi udforsker og sætter et 
tydeligt KP-præg på vores fællesskab .

Forude venter stadig nogle store udviklingstiltag, der vil binde 
KP endnu mere sammen . I 2020 implementerer vi således et 
fælles digitalt læringsværktøj, og vi tager for alvor fat på fælles 
skema- og lokalebooking . Derudover kommer vi i 2020 bl .a . 
også til at have fokus på at udvikle et samlet campus for KP’s 
videreuddannelser på adressen Tagensvej 18 på Nørrebro . 

Endelig fortsætter vi vores arbejde med at gøre KP tydelig og 
genkendelig for nuværende og kommende studerende og andre 
eksterne med stor respekt for vores forskellige faglige miljøers 
specifikke og særlige kendetegn .

Arbejdspladsvurdering på KP
KP har foretaget sin første fælles arbejdspladsvurdering . 
Undersøgelsen blev gennemført i hele KP i løbet af septem-
ber og oktober 2019, og 81 pct . deltog i spørgeskemaun-
dersøgelsen . Spørgerammen, som tog afsæt i Nationalt 
Forskningscenter for Arbejdsmiljøs nyeste ramme suppleret 
med enkelte spørgsmål, indeholdt 84 spørgsmål fordelt 
på temaer vedrørende fem dimensioner af det psykiske 
arbejdsmiljø samt det fysiske .

KP’s overordnede arbejdspladsvurdering 2019 er på niveau 
med APV’er foretaget i de to tidligere institutioner, profes-
sionshøjskolerne UCC og Metropol . Man kan dog ikke di-
rekte sammenligne APV’erne . Dels fordi spørgerammerne 
er forskellige . Dels fordi de to tidligere institutioner stod for-
skellige steder i deres respektive udvikling, da seneste APV 
blev gennemført i hhv . 2016 (Metropol) og 2017 (UCC) . 

I løbet af første kvartal 2020 udarbejdes der handleplaner 
på baggrund af de lokale arbejdspladsvurderinger .
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STATUS PÅ 
KVALITET OG STRATEGI

I 2018 gjorde vi os umage med at udvikle en retning for dette 
arbejde, og i 2019 har vi haft vores første år med strategien ”Fæl-
les om fremragende undervisning” . Vi har derfor både lokalt på 
uddannelserne og på tværs af hele KP for alvor taget hul på at 
oversætte strategien til konkrete tiltag, der skal gennemføres de 
kommende år, og som varierer i forhold til uddannelsernes sær-
kende og de udfordringer, som knytter sig til de felter, de retter i 
mod . De første nye svar på realiseringen af strategien begynder 
således at vise sig, og mange flere vil komme fremover . Neden-
for gives udvalgte eksempler på de skridt, vi har taget i forhold 
til vores strategis fire prioriteter . 

1. STÆRKE STUDERENDE
Vi arbejder målrettet på at tiltrække flere dygtige studerende, 
der ønsker at være medskabere af vores samfund, og vi gør en 
særlig indsats på de samfundsområder, hvor fremskrivninger 
og analyser viser, at vi vil få et større behov for flere dimittender 
eller medarbejdere og organisationer med nye kompetencer .

Vi er bl .a . i gang med at styrke brobygningen til de gymnasiale 
uddannelser, herunder HF og voksenuddannelsescentrene i 
hovedstadsområdet, så flere unge og voksne vil søge ind, og vi 
er med til at forbedre overgangen mellem skoleliv og studieliv, 
så vi understøtter gode muligheder for læring og fastholdelse fra 
begyndelsen .

Udover en styrket relation til potentielle studerende og kursister 
har vi igangsat et styrket strategisk samarbejde med kommuner . 
Med tættere partnerskaber med vores samfund kan vi bedre 
tiltrække studerende og kursister, og vi kan målrette vores 
uddannelser, kurser og samarbejder med de kompetencebehov, 
som samfundet har brug for nu og på sigt . 

Foruden at styrke relationer til potentielle studerende, kursister 
og samarbejdspartnere vil vi skabe stærke studerende ved at 
løfte niveauet for de mange . Derfor arbejder vi på at stille højere 
faglige krav og skabe mere forpligtende studiefællesskaber . 

Derfor har vi indført mødepligt på flere af vores professions-
uddannelser, og bl .a . sundhedsuddannelserne har igangsat et 
arbejde, der skal bidrage til at sætte tydeligere forventninger til 
og gode rammer for studerendes studieaktiviteter i og uden for 
undervisningslokalet .

De stærke fællesskaber og et godt studieliv med trivsel er i 2019 
blevet opdyrket på mange måder . Studerende har som en del af 
deres KP Festival løbet stafet på tværs af campusser og studie-
retninger, studerende og medarbejdere har sammen diskuteret 
uddannelsespolitik i forbindelse med folketingsvalget i 2019, og 
KP’s nye Klimaklub var velbesøgt i december . 

Vi er ligeledes i gang med at styrke båndet til vores dimitten-
der og studerende med KP Alumne . KP Alumne er et fagligt 
fællesskab med temamøder, podcasts mv . for vores dimittender 
og nuværende studerende om de emner, temaer og dilemmaer, 
vi er fælles om i løsningen af de samfundsudfordringer, som 
professionerne står i og overfor .

Rammerne for undervisningen er vigtige for at skabe et godt 
læringsmiljø med høj trivsel . Men også for at vise, hvad KP står 
for, hvad vi er en del af, og hvor vi kommer fra . Derfor har vi det 
seneste år begyndt udviklingen af de fysiske rammer og rum på 
vores campusser, så de fortæller om vores professioner og vores 
uddannelser, deres historie og nutid, og med tydeligere indslag 
af kunst og kunstneriske interventioner i vores fysiske omgivel-
ser .

2. FORSKNING OG UDVIKLING I 
UNDERVISNING OG PRAKSIS
”Vi har arbejdet målrettet med at udvikle og etablere i alt 21 
forsknings- og udviklingsprogrammer, som hver især er rettet 
mod centrale samfundsudfordringer, som en eller flere pro-
fessioner skal bidrage til at løse . De nye forsknings- og udvik-
lingsprogrammer skal omsættes til konkrete projekter med 
medfinansiering på alle KP's uddannelsesområder, og ambiti-

Københavns Professionshøjskole uddanner dem, som ved at være noget 
for andre skaber et bedre samfund. Vi gør det ved, at vi giver vores 
studerende, kursister og samarbejdspartnere ny viden om virkeligheden 
og nye professionelle færdigheder, så de kan omfavne og drive udviklingen 
i kommuner, regioner, ungdomsuddannelser, organisationer og 
virksomheder mv. 
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onen er selvsagt, at programmerne skal være med til at gøre en 
forskel for fagprofessioner, borgere og virksomheder gennem 
KP’s øvrige aktiviteter . Fra undervisning til videreuddannelse . 
Forsknings- og udviklingsprogrammerne er udarbejdet i et 
samarbejde mel lem grund- og videreuddannelse og ikke mindst 
de praksispartnere, vi er dybt forbundne med, og forsknings- og 
universitetsmiljøer i ind- og udland .

3. LABORATORIER I PRAKSIS
Det giver sjældent sig selv, hvad der lige præcis skal til for at gøre 
undervisningen fremragende . Og når vi ved det, er det ofte på et 
endog meget overordnet niveau . Vi ved, at en afgørende faktor 
er, at vi uddanner tæt på den virkelighed, som vores studerende, 
kursister og samarbejdspartnere befinder sig i . Derfor fokuserer 
vi på at udvikle laboratorier om undervisningen i praksis . Med 
laboratorier mener vi både steder, miljøer, muligheder, samar-
bejder og tiltag, hvor vi kan udvikle idéer, tænke i løsninger, 
handle på dem og afprøve dem i det samfund, som det skal være 
til gavn for . 

Nogle milepæle er senest nået med åbningen af PlayLab på 
Campus Carlsberg og med eksperimentet Boxing Future Health 
på sundhedsområdet, hvor man arbejder med en helt ny måde 
at se på udviklingen af vores velfærdssamfund på, og dermed 
det vi skal uddanne vores studerende til at mestre . 

Vi afprøver også nye måder at sætte vores studerendes kompe-
tencer, viden og erfaringer i spil i undervisningen . KP har i 2019 
ansat 11 studenterundervisere, som er talentfulde studerende 
der i øjenhøjde formidler deres faglighed til studerende, som 
ikke er lige så langt på studiet . Udover at styrke læringen er det 
med til at tætne båndet på tværs af årgange og er en attraktiv 
mulighed for vores mere erfarne studerende . 

På udvalgte uddannelser arbejder vores studerende ligeledes 
med at afprøve forskellige peer feedback-metoder, der er med til 
at øge læringen fra studerede til studerende .

4. STÆRKE ARBEJDSFÆLLESSKABER
Vi har også arbejdet med styrkede arbejdsfællesskaber, hvor 
vi arbejder den måde vi lærer af hinanden gennem indsigt i 
hinandens opgaveløsning og gennem fælles udvikling . I 2020 
skal vi fortsat prøve kræfter med peer supervision, som skal 
gøre os endnu bedre til at give hinanden god sparring på vores 
arbejde . Det er ikke nogen garanti for succes, men medarbej-
dernes gensidige sparring, kritik og faglige relationsdannelse, er 
en forudsætning for en udvikling, der ikke alene kan hvile på 
styring, ressourcer eller regler . 

Vi har også udviklet et fælles koncept for adjunktuddannelse og 
kompetenceudvikling af undervisere (lektorkvalificering), der 
sigter på at støtte adjunkterne til den bedste start som undervise-
re . Heri indgår bl .a . et adjunktnetværk, der skal skabe et lærings-
rum med mulighed for refleksion, progres sion og eksperimenter 
samt et rum for sparring på tværs af og indenfor faggrupper, 
men fx også kurser og workshops sammen med andre adjunkter 
og undervisere på KP . 

Dette er kun et beskedent udpluk af mange aktiviteter, der er 
gennemført, og som vil komme fremover, og som gør vores 
fælles ambition om fremragende undervisning endnu mere 
levende, end den allerede er . I de kommende afsnit om vores 
uddannelser og forskning og udvikling vil ovenstående retning 
og nogle af de konkrete eksempler blive udfoldet yderligere .
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På KP følges der årligt op på strategi og kvalitet . Det sker med udgangspunkt 
i et nyudviklet koncept, som integrerer opfølgning på strategiarbejdet med 
opfølgning på den strategiske rammekontrakt og kvalitetsarbejdet . Med 
denne samlede opfølgning på strategi og kvalitet sikrer vi, at der er et samlet 
blik på, hvor KP er på vej hen - og et enklere om end mere integreret forløb 
for organisationen .

I løbet af året følger hver uddannelse tæt op på eget arbejde med strategi og 
kvalitet og tilpasser deres handleportefølje, så udfordringer håndteres, når 
de opstår . Det er KP’s medarbejdere og ledere, der i det daglige får strategi og 
kvalitet til at leve, og det driver i betydeligt omfang udviklingen mod fremra-
gende undervisning . 

Den årlige status foregår på en række møder i februar og marts, hvor det 
tidsmæssigt passer med, at der med afsæt i den strategiske rammekontrakt 
gøres status på året, der gik og i samme bevægelse ses frem mod det nye år . 
Statusgennemgangen afvikles som et møde mellem institutchef/vicedirek tør, 
dekan/direktør og rektor, hvor der gøres status på hver enkel uddannelse eller 
det enkelte område .

Statusmøderne, som foregår i ledelsesstrengen, har til formål at sikre, at: 
 — KP bevæger sig i retning af de strategiske målsætninger 
 — Udfordringer med kvalitet bliver identificeret og håndteret - på tværs 

såvel som på den enkelte uddannelse 
 — KP prioriterer og igangsætter de rette strategiske handlinger .

Omdrejningspunktet for de årlige statusmøder er de handlinger eller indsat-
ser, som den enkelte uddannelse har prioriteret for at realisere KP’s strategi, 
uddannelsens egne ambitioner eller for at imødegå kvalitetsudfordringer på 
uddannelsen . Det kan fx være en handling for at øge studieintensiteten på 
uddannelsen eller for at reducere frafaldet, eller det kan være for at få flere 1 . 
prioritetsansøgere til uddannelsen . 

På statusmødet drøftes den enkelte uddannelses handleportefølje i en datain-
formeret og helhedsorienteret dialog, der gives ledelsesmæssig sparring, og 
det prioriteres, hvilke handlinger der skal have mest vægt og/eller tilpasses i 
det kommende år . 

Forud for statusmøderne har direktionen drøftet en tværgående rapport, der 
samler op på tendenser i centrale nøgletal for strategi og kvalitet . Rapporten 
har til opgave at give direktionen og chefer et samlet billede af, hvor KP og 
de enkelte uddannelser er i forhold til at indfri målene for strategi og kvalitet . 
Rapporten danner afsæt for direktionens drøftelse af, om der er problemstil-
linger, der bør adresseres på tværs af KP, samt giver deltagerne på statusmø-
derne et fælles datagrundlag for dialog om de handlinger, som uddannelsen/
området skal prioritere i 2020 .Å

R
LI

G
 S

TA
TU

S 
PÅ

 
ST

R
AT

EG
I O

G
 K

VA
LI

TE
T



11Årsrapport 2019 - Københavns Professionshøjskole

KP udbyder i alt 21 forskellige professionsbacheloruddannel-
ser, og gennem samarbejde og i partnerskab med omverdenen 
udvikler og nytænker vi uddannelse og læreprocesser, så vores 
studerende efter endt uddannelse kan imødekomme fremtidens 
udfordringer kompetent og kvalificeret til gavn for borgere og 
virksomheder .

På KP uddanner vi studerende til de store velfærdsprofessioner . 
De fem største velfærdsuddannelser er pædagog, lærer, sygeple-
jerske, socialrådgiver og fysioterapeut .

FLERE 1. PRIORITETSANSØGERE
I vores strategi ”Fælles om fremragende undervisning” er en af 
de fire prioriterer ”Stærke studerende” . Hvis fremtidens fagpro-
fessionelle skal lykkes i og sammen med praksis, må vi først og 
fremmest sørge for, at de lykkes som studerende, og hvis vi skal 
tilbyde fremragende undervisning, så kræver det i høj grad, at 
vi gør det sammen med vores studerende . Derfor er vi også nødt 
til at arbejde målrettet på at tiltrække og udvikle flere dygtige 
studerende, der ønsker at præge og forme professionelt arbejde 
på forskellige områder .

Udviklingen i antallet af 1 . prioritetsansøgere er en vigtig indi-
kator for, om vores studerende er motiverede for deres uddan-
nelse og lægger et stort fagligt engagement undervejs i studiet, 
og dermed også om de efterfølgende bliver dygtige fagprofessio-
nelle . En analyse af frafald viser bl .a ., at 1 . prioritetsstuderende 
falder markant mindre fra end studerende, som kommer ind på 
en lavere prioritet . 

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning viser, at der 
frem mod 2030 skønnes at være ca . 9 pct . færre 17- årige i hele 
landet . I Region Hovedstaden forventes antallet af 17-årige i 
2030 at være stort set uændret i forhold til i dag, dog med stor 
variation mellem kommunerne i hovedstadsregionen . Udvik-
lingen i rekrutteringsgrundlaget - målt som udviklingen i antal 
17-årige - vil påvirke fødekæden til professionsuddannelserne 
i de kommende år . Med befolkningsfremskrivningen i Region 
Hovedstaden taget i betragtning, er der potentiale for at øge 
antallet af 1 . prioritetsansøgere .

GRUND
UDDANNELSER

Antal indskrevne pr. 1. februar 2020 på de 21 professionsuddannelser
Pædagog 5813

Fysioterapeut 942

Laborant 306
Radiograf 246

Administrationsøkonom 136

Professionsbachelor i skat 87

Sygeplejerske 4369

Ernæring og sundhed 740

Offentlig administration 388

Global Nutrition and Health 157

Kristendom, kultur og kommunikation 96

Laboratorieteknologi 22

Lærer 3558

Ergoterapeut 427

Jordemoder 334

Psykomotorisk terapeut 177

Natur- og kulturformidler 101

Socialrådgiver 1672

Bioanalytiker 413

Katastrofe- og risikomanager 329

Tekstilformidler 184

Tegnsprogs- og skrivetolk 46

Det er KP’s kerneopgave at uddanne kvalificerede fagprofessionelle, der lykkes i og 
sammen med praksis. Det er ambitionen at uddanne myndige fagprofessionelle, som 
er i stand til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer. 
Gennem praksisnær viden og uddannelser af høj kvalitet skal KP være med til at 
forme, udvikle og skabe de mennesker, der gør en forskel gennem deres fag, deres 
profession og erhverv.
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STYRKET FOKUS BROBYGNING MED DE 
GYMNASIALE UDDANNELSER OG HF
Et af målene i strategien er at styrke optaget, og derfor arbejdes 
der målrettet på at tiltrække flere dygtige studerende bl .a . ved at 
styrke brobygning til de gymnasiale uddannelser, herunder HF . 
En mere fokuseret brobygning til gymnasier og HF i de kom-
mende år vil kunne bidrage til at øge antallet af 1 . prioritets-
ansøgere . Der er derfor sat fokus på at styrke samarbejdet med 
ungdomsuddannelserne for at forbedre overgangen mellem 
skoleliv og studieliv .

Som det fremgår, er HF og det almene gymnasium samlet set de 
største leverandører til KP’s grunduddannelser . Næsten 75 pct . 
af de optagne på KP i 2019 havde en almen gymnasial uddan-
nelse (stx) eller HF som uddannelsesbaggrund (optagne i kvote 
1 og 2 i alt) . 

Endvidere viser en opgørelse over, hvilke ungdomsuddannel-
sesinstitutioner KP’s studerende kommer fra, at KP optager flest 
studerende fra København VUC svarende til ca . 6 pct . af alle 
optagne i 2019 .

NY SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KP OG 
VOKSENUDDANNELSESCENTRENE
Som led i strategien arbejder KP med at styrke samarbejdet med 
udbydere af ungdomsuddannelserne for at forbedre overgangen 
mellem skoleliv og studieliv . 

I november 2019 indgik KP og voksenuddannelsescentrene 
(VUC) i hovedstadsområdet et nyt og tættere samarbejde med 
sigte på at få flere voksne til at søge ind på VUC og efterfølgende 
velfærdsuddannelserne . Initiativet skal bl .a . ses i lyset af den 
stigende efterspørgsel efter bl .a . pædagoger, lærere og sygeplejer-
sker som følge af den demografiske udvikling med flere børn og 
flere ældre de kommende år . 

Samarbejdsaftalen skal bidrage til, at flere søger ind på velfærds-
uddannelserne bl .a . ved brug af flere projektforløb og bedre 
brobygning mellem KP og VUC . Aftalen skal bl .a . styrke de 
såkaldte “enkeltfagspakker” på HF, som er tilrettelagt mod 
specifikke professionsuddannelser med henblik på, at HF-kursi-
sterne i endnu højere grad bliver gjort klar til overgangen fra HF 
på VUC til professionsuddannelserne .

Der er fx den såkaldte ”pædagogpakke”, hvor kursisten tager 
fire HF-fag på et år, som efterfølgende giver adgang til at søge 
optagelse på pædagoguddannelsen gennem kvote 2 . De 1-årige 
fagpakker er en fleksibel og målrettet vej for voksne, der gerne 
vil skifte spor i karrieren og få adgang til at læse videre på en 
professionsuddannelse . Med samarbejdsaftalen er der skabt 
endnu bedre muligheder for at tone HF-uddannelsen, så både 
form og indhold er afstemt i forhold til den konkrete professi-
onsuddannelse .

Samarbejdsaftalen skal bidrage til at øge antallet af 1 . prioritets-
studerende, men også til at udvide rekrutteringsgrundlaget ved 
at være attraktivt for voksne, der fx ønsker et karriereskifte, eller 
voksne som evt . står helt uden for arbejdsmarkedet .

BROBYGNINGSAKTIVITETER 
Som led i arbejdet med at tiltrække flere dygtige studerende er 
der i 2019 arbejdet med en række brobygningsaktiviteter, som 
sætter fokus på at danne relationer til potentielle studerende og 
relevante ungdomsuddannelser . 

 — KP’s brobygningsaktiviteter giver den uddannelsessøgende 
mulighed for at komme tættere på: 

 — Uddannelsens indhold, krav, undervisnings- og arbejds-
former

 — Uddannelsens undervisere og studerende
 — Studiemiljøet på uddannelsen og på KP
 — Arbejdsmarkedet og professionen, som uddannelsen sigter 

mod .
 
I 2019 har der bl .a . i den sammenhæng særligt været arbejdet 
med arrangementerne Studiepraktik og HF-praktik . 

1. prioritetsansøgninger
Udviklingen i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 2018 til 
2019 fordelt på KP’s største uddannelser.

2018 2019 2018-2019
Sygeplejerske 1486 1622 9 %
Pædagog 1582 1531 -3 %
Socialrådgiver 854 898 5 %
Lærer 805 839 4 %
Fysioterapeut 710 686 -3 %
Ernæring og sundhed 261 290 11 %
Ergoterapeut 149 237 59 %

Note: Tallene er inklusive Diakonissestiftelsen og Bornholms 
Sundheds- og Sygeplejeskole.

Kilde: Hovedtal fra Den koordinerede tilmelding (KOT)

Uddannelsesbaggrund fra 
optagne i 2019

 — STX: 48 pct.
 — HF: 25 pct.
 — Andet adgangsgrundlag: 
10 pct.

 — Beståede enkeltfag: 5 pct.
 — HHX: 5 pct.
 — Udenlandsk eksamen: 4 pct.
 — HTX: 3 pct.
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HF-praktik
HF-praktik er et forløb, hvor undervisere og studerende på KP 
tilrettelægger en hel undervisningsdag på KP . Forløbet er særligt 
rettet mod HF-elever på 3 . semester og giver eleverne mulighed 
for at stifte bekendtskab med vores professionsrettede uddan-
nelser som forberedelse til at skulle træffe valg om videregående 
uddannelse . Forløbet blev afholdt den 20 . november 2019, hvor 
ca . 1 .000 unge deltog . På dagen kommer eleverne gennem et 
casearbejde tæt på arbejdet inden for en eller to professionsud-
dannelser med relevans for deres interesser og fagpakkeunder-
visning, og samtidig har de mulighed for at tale med studerende 
og opleve studiemiljøet .

Studiepraktik
Studiepraktik er et landsdækkende tilbud til unge på det sidste 
år af deres ungdomsuddannelse, hvor unge kan komme helt 
tæt på den uddannelse, de overvejer at søge ind på . På KP løber 
studiepraktikken over to dage . Arrangementet har i 2019 været 
udbudt på udvalgte uddannelser, herunder bl .a . lærer og pæda-
gog . Ca . 130 elever fra ungdomsuddannelserne har deltaget i 
aktiviteten .

LABORATORIEBASERET TILGANG TIL 
UDDANNELSE
I strategien er en af de fire prioriterer ”Laboratorier i praksis” . 
Praksiselementet er et vigtigt element i KP’s uddannelser i 
forhold til at skabe fremragende undervisning . Det er et mål at 
skabe flere praksislaboratorier, hvor både studerende, med-

arbejdere og vores omverden systematisk eksperimenterer og 
udvikler læringsmiljøer . Laboratorier kan være steder, miljøer, 
muligheder, samarbejder og tiltag, hvor der kan udvikles idéer, 
tænkes i løsninger, handles på dem og afprøve dem i praksis . 

I 2019 har vi særligt arbejdet med laboratoriebaserede tilgange 
med åbning af PlayLab på Campus Carlsberg og fremtidslabo-
ratoriet Boxing Future Health på sundhedsområdet, hvor man 
arbejder med en helt ny måde at se på udviklingen af vores 
velfærdssamfund .

Åbning af legelaboratoriet PlayLab
I november 2019 åbnede PlayLab, som er et laboratorium til 
eksperimenter med legende læring for studerende, undervisere 
og forskere på lærer- og pædagoguddannelserne . PlayLab er 
etableret som en del af udviklingsprogrammet Playful Learning, 
hvor der bliver arbejdet med at nyfortolke og udvikle legende, 
eksperimenterende og undersøgende tilgange til læring
og i sidste ende skabe mere legende læring for børnene i de 
danske daginstitutioner og skoler . PlayLab ligger på Campus 
Carlsberg .

Playful Learning er et femårigt samarbejde mellem LEGO Fon-
den og professionshøjskolesektoren på nationalt plan . Program-
met har til formål at undersøge leg og lærings betydning for 
børns udvikling . Leg og kreativitet er en vigtig del af barndom-
men, og målet med Playful Learning er derfor at styrke danske 
børns motivation for legende læring . Partnerskabet udfolder 
sig konkret i et nationalt udviklingsprogram, der undersøger, 
hvordan de bedste betingelser for nysgerrighed, eksperimenter 
og legende tilgange til opgaveløsning skabes for børn i 0-15-års-
alderen .

LEGO Fonden har støttet projektet med i alt 57 mio . kr . til de 
seks professionshøjskoler samt yderligere 25 mio . til følgeforsk-
ning, som gennemføres ved alle professionshøjskoler . Der er 
etableret et landsdækkende sekretariat for projektet, som er 
forankret på KP .

Boxing Future Health
Det Sundhedsfaglige Fakultet på KP arbejder med indsatsen, 
som en del af KP’s strategiske indsatser med praksislaboratorier . 
Indsatsen er et samarbejde mellem Dansk Design Center og alle 
ni sundhedsuddannelser på KP . Boxing Future Health tager ud-
gangspunkt i fire sundhedsscenarier udviklet af Dansk Design 
Center i samarbejde med bl .a . Rigshospitalet, brancheorganisa-
tionen Medicoindustrien m .fl ., og scenarierne er en konkretise-
ring af fire mulige, fremtidige sundhedsvæsener i 2050 - trukket 
skarpt op . 

Scenarierne er enkle, fysiske installationer med et design, der 
hver især afspejler, hvordan fremtiden vil se ud i forhold til de 
fire sundhedsscenarier . I alle scenarierne hører man en lydopta-
gelse af de samme fire patienter, hvis historie ændrer sig alt efter 
hvilket sundhedsregime, de er en del af . Scenarierne bidrager 
til at konkretisere, på hvilken måde sundhedsuddannelserne 
på KP skal udvikle sig, hvis vi skal imødekomme fremtidens 
sundhedsudfordringer med bl .a . flere komplekse diagnoser 

Officielle studenterpolitiske organer på KP
De Studerendes Råd (DSR)
Hver uddannelse har eget monofagligt DSR, som varetager de 
studerendes interesser og indflydelse overfor uddannelsesledel-
sen og arbejder gennem deltagelse i KP’s demokratiske organer . 
DSR’s primære formål er at styrke fagligheden på uddannelsen . 

Campusråd
På KP har hvert campus et Campusråd - alene bestående af stu-
derende . Formålet er at samle alle de lokale udvalg, foreninger 
og studerendes råd i et samlet råd . Ved denne organisering 
opnås videndeling på tværs samt deling af ressourcer mellem 
de forskellige udvalg, foreninger og DSR’er . Studenterrådet har 
valgt denne organisering for at opnå mere decentral styring af 
de studiesociale aktiviteter på KP .

Studenterrådet (SRKP)
Studenterrådet ved KP varetager de studerendes interesser på 
tværs af uddannelserne på KP . Således fungerer Studenterrådet 
som bindeled mellem studerende og ledelsen . SRKP mødes med 
rektor fire gange årligt for at holde hinanden ajour med forskel-
lige projekter, fokuspunkter og den strategisk retning for KP . KP 
valgte i 2019 at understøtte det studenterpolitiske arbejde med 
en studenterkoordinator .

Studenterrepræsentanter i KP’s bestyrelse 
To medlemmer af KP’s bestyrelse vælges af og blandt de 
studerende ved KP . Studenterrepræsentanterne bidrager med 
et studenterperspektiv, som er afgørende for at kunne træffe de 
rette og bedste beslutninger i bestyrelsen .
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og patientforløb, et større behov for samarbejder på tværs af 
faggrupper, sikre at patienten/borgeren er i centrum mv . Og i 
forlængelse heraf hvilke kompetencer vores studerende og vores 
undervisere så nødvendigvis skal have . 

Boxing Future Health er integreret på forskellige undervisnings-
forløb på tværs af sundhedsuddannelserne, og forløbene har 
kørt i både foråret og efteråret 2019 .

TVÆRPROFESSIONEL STUDIESTART PÅ 
SUNDHEDSUDDANNELSERNE
I september 2019 blev der første gang afholdt et fælles tværpro-
fessionelt studiestartsforløb på alle KP’s sundhedsfaglige profes-
sionsuddannelser, hvor de studerende møder og samarbejder i et 
forløb over fem undervisningsdage på tværs af sundhedsuddan-
nelse med fokus på ”at lære om, af og med hinanden” . Formålet 
er bl .a . at styrke fokus på de tværprofessionelle kompetencer, 
som i stigende grad efterspørges hos vores dimittender .

Det nye studiestartsforløb bygger bl .a . videre på tidligere 
erfaringer med et lignende forløb på sundhedsuddannelserne 
på Campus Nordsjælland, men er nu videreudviklet og styrket . 
På Campus Sigurdsgade deltog ca . 960 studerende fra syv 
forskellige sundhedsuddannelser, og på Campus Nordsjælland 
deltog ca . 240 studerende fra de tre sundhedsuddannelser, som 
udbydes i Hillerød . Evalueringen af studiestartsforløbet har 
været meget positiv, og forløbet er indskrevet i uddannelsernes 
studieordninger .

STUDENTERAKTIVITETER
Som led i strategien er der bl .a . sat fokus på at skabe flere for-
pligtende fællesskaber, hvor vi arbejder med at skabe rammerne 
for et stærkt sammenhold mellem de studerende og en fælles 
forståelse mellem de enkelte uddannelser . Der er bl .a . i 2019 
gennemført følgende aktiviteter .

KP Festival 
KP’s intention om, sammen med vores studerende, at skabe for-
pligtende studiefællesskaber med højt engagement blev i 2019 
manifesteret i en studenterinitieret KP Festival . I den forbin-
delse havde alle studerende fået undervisningsfri for at kunne 
deltage i både KP-stafetten og KP efterfesten . KP Festivalen blev 
starten på en ny tradition med det formål at styrke eksisterende 
fællesskaber og påbegynde nye fællesskaber på tværs af årgange 
og studieretninger og på sigt at styrke samarbejdet på tværs af 
fagligheder mellem studerende . 

Studenterpolitik som er både vedkommende og relevant
Studenterrådet ved KP har i 2019 arbejdet intenst for at gøre stu-
denterpolitik mere vedkommende for deres medstuderende og 
samtidig forsøgt at hæve engagementet hos de studerende . Som 
et led i denne bevægelse har Studenterrådet derfor udarbejdet 
og udgivet deres første studenterhåndbog – fra studerende til 
studerende, med råd til en god studiestart på KP og med en klar 
opfordring om at engagere sig under studietiden .

Studentertrivsel på KP
Alle studerende på KP skal have adgang til at deltage i gode og 
understøttende fællesskaber . Derfor har Studenterrådet valgt 
at organisere sig i campusråd på alle syv campusser . Med disse 
opnås en lokal forankring af studiesociale aktiviteter, som skal 
skabe fællesskaber på tværs, og som skal virke understøttende i 
de studerendes studieliv . 

Uddannelsespolitisk paneldebat
Studenterrådets intention om at være mere relevant for deres 
medstuderende affødte en forpligtelse til at facilitere en politisk 
debat, som var skræddersyet til professionsbacheloruddan-
nelserne . I forbindelse med folketingsvalget 2019 afholdte 
Studenterrådet derfor en uddannelsespolitisk paneldebat . Her 
var uddannelsesordførere fra fem forskellige partier mødt op for 
at diskutere uddannelsespolitik i en professionshøjskolemæssig 
kontekst .

LAV LEDIGHED OG DIMITTENDER DER FØLER 
SIG RUSTET TIL JOB
I samarbejde med vores studerende arbejder KP målrettet på at 
uddanne stærke fagprofessionelle, som lykkes i og med praksis . 
Det kræver bl .a ., at vi sikrer relevans i indholdet i vores uddan-
nelser, så vores dimittender har de bedste forudsætninger for at 
løse de arbejdsopgaver, de bliver uddannet til .

Der er særligt to kvalitetsindikatorer, som er indikator for rele-
vans . Det er henholdsvis ledighed og dimittenders vurdering 
af at være rustet til job gennem deres uddannelse . Samlet set 
kommer størstedelen af vores dimittender i arbejde . Ledigheden 
på langt de fleste af vores uddannelser ligger markant under den 
grænseværdi på 12 pct ., som KP har fastsat med udgangspunkt 
i akkrediteringsinstitutionens vejledning for uddannelsesak-
kreditering . Det fremgår af oplysninger fra Uddannelseszooms1 
dimittendundersøgelse, at ca . 70 pct . af KP’s dimittender 

Chef- og lederseminar med 
studenterdeltagelse
Studenterinddragelse på KP rækker helt ind i KP’s chef- og 
lederseminar . I november 2019 blev der afholdt en workshop 
med titlen ”Høje faglige krav og deltagelse i forpligtigende fæl-
lesskaber og bæredygtige og kulturrige campus- og studiemil-
jøer” . Til paneldebatten og den efterfølgende workshop deltog 
10 studerende fra seks forskellige uddannelser; ergoterapeut-
uddannelsen, læreruddannelsen, professionsbachelor i skat, 
pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sygeple-
jerskeuddannelsen . De repræsenterede desuden fem forskellige 
campusser: Carlsberg, Kronprinsesse Sofies vej, Nyelandsvej, 
Sigurdsgade og Tagensvej 86 . Under workshoppen fik chefer og 
ledere et anderledes og frimodigt indblik i, hvad der er vigtigt 
for studerende i deres studieliv, hvordan vi sammen kan sikre 
høje faglige krav og deltagelse i forpligtigende fællesskaber 
og slutteligt, hvordan vi sammen kan skabe bæredygtige og 
kulturrige campus- og studiemiljøer .

1 Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, som Uddannelses- og Forskningsministeriet stiller til rådighed. Uddannelseszoom 
viser sammenlignelig information baseret på registre fra Danmarks Statistik, data fra timetalssystemet samt spørgeskemasvar 
fra studerende og nyuddannede for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.
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vurderer, at deres uddannelse har rustet dem til deres nuværende 
eller første job . Det kan bl .a . tilskrives de engagerede og prak-
sisrettede undervisere, idet ca . 87 pct . af de studerende svarer, 
at deres undervisere er engagerede i undervisningen, og ca . 70 
pct . oplever, at deres undervisere lægger vægt på bl .a . praktiske 
problemstillinger .

EKSTRA MIDLER TIL 
PÆDAGOGUDDANNELSEN OG 
SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN
Der er i 2019 sat ekstra fokus på bl .a . pædagoguddannelsen 
og sygeplejerskeuddannelsen ved tildeling af ekstraordinære 
midler .

Pædagoguddannelsen
Som led i finanslovsaftalen fra december 2019 blev der afsat 
127,5 mio . kr . til at styrke pædagoguddannelsen i perioden 
2020-2022, hvoraf KP modtager 44,6 mio . kr . i perioden sva-
rende til 14,9 mio . kr . årligt . Der blev endvidere afsat 43 mio . kr . 
fra 2023 til et taxameterløft af pædagoguddannelsen . Såfremt de 
samlede midler i perioden 2020-2023 betragtes som taxameter-
finansiering, svarer det til en vækst i teoritaksten til pædagogud-
dannelsen på 10 pct . 

De ekstra midler til uddannelsen har stor betydning for den 
hverdag, som KP kan tilbyde vores studerende på pædagogud-
dannelsen . Konkret betyder de ekstra midler, at vores studeren-
de igennem hele uddannelsen vil få flere undervisningstimer . 
KP har lagt særlig vægt på mere tid til at træne og øve konkrete 
pædagogiske handlekompetencer som fx relationsarbejde, 
kommunikation med forældre og konfliktløsning, så de 
pædagogstuderende bliver bedre klædt på til virkeligheden . KP 
har også prioriteret mere tid til vejledning og feedback til vores 
studerende, så vi bedre kan imødekomme vores studerendes 
mangfoldighed, understøtte den enkeltes behov i læreproces-
serne og hjælpe med at håndtere de udfordringer, der kan opstå 
undervejs i en uddannelse .

Sygeplejerskeuddannelsen
Der er også udmeldt ekstraordinære midler på i alt 44,2 mio . kr . 
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til sygeplejerskeud-

dannelsen til fordeling blandt de seks professionshøjskoler til 
initiativer, der er målrettet til at styrke overgangen mellem teori 
og praksis . 

Målretningen af de ekstraordinære midler skal ses i lyset af, at 
en kortlægning bl .a . viser, at det er i overgangen fra studie- til 
praktikperiode, at der er størst risiko for frafald . Midlerne 
tildeles på baggrund af studenterårsværk, hvilket betyder, at KP 
som landets største sygeplejerskeuddannelse kan råde over ca . 
en tredjedel af beløbet .

BÆREDYGTIGHED – DEN GRØNNE 
DAGSORDEN
Et af målene i strategien er bæredygtige campus- og studiemil-
jøer . I 2019 er der taget flere forskellige typer af initiativer, som 
understøtter dette .

Grønnere kantiner og affaldssortering
Alle KP’s kantiner har i 2019 været i udbud, der stillede krav 
til øget bæredygtighed . Der arbejdes med at reducere madspild 
gennem salg af overskudsmad til reduceret pris, og kantinele-
verandørerne medvirker bl .a . til at implementere flergangsem-
ballager . Derudover serveres oksekød, lammekød og kalvekød 
maksimalt to gange om måneden for at nedsætte CO2-aftryk-
ket . Der er også i 2019 indført affaldssortering på næsten alle 
campusser i hovedstadsområdet . Det er i forlængelse af gode 
erfaringer i 2018 med et pilotprojekt på Campus Sigurdsgade .

Grønt Regnskab
Et af de væsentligste elementer i bæredygtighedsindsatsen på KP 
er Grønt Regnskab, hvori der indgår information om udviklin-
gen i KP’s klima- og miljøpåvirkning . Grønt Regnskab 2018 er 
første udgave og sætter baseline på en række parametre som fx 
affald, energiforbrug, vandforbrug og CO2-emissioner .

KP Klimaklubben
Der er i 2019 etableret en ny tværgående klub for alle studeren-
de, dimittender og ansatte ved KP på initiativ af Studenterrådet 
ved KP, KP’s Personaleforening, Grøn Campus og KP Alumne . 
Formålet er at styrke fællesskabet mellem studerende, dimit-
tender og ansatte på KP samt at etablere et forum med skarpt 
fokus på klimaudfordringer og bæredygtighed . Det er også med 
henblik på netværksdannelse og videndeling, som kan føre til 
innovativ samskabelse af fx tværgående undervisningsaktivi-
teter, ny efteruddannelse, interessante bachelorprojekter, ny 
forskning, løsning af problemer i praksis og meget mere . 

Teachers For Future
En gruppe lærerstuderende startede i 2019 Teachers For Future 
med det formål at engagere KP’s lærerstuderende i at få mere 
grøn bæredygtighed ind i lærergerningen . Det være sig i folke-
skolens undervisning, i læreruddannelsens curriculum, i fagenes 
formål og mange andre steder . Teachers For Future anser dette 
formål for at være en nødvendighed for at tilpasse fremtidens læ-
rergerning til fremtidens planet . Foreningens aktiviteter består 
af foredrag, workshops og andre former for politisk og social 
aktivisme, der både bidrager til et engageret studieliv for flere, 

Ni ud af ti dimittender fra 
pædagoguddannelsen på KP har fået job inden 
for tre måneder.
”Det er meget positivt, at vores dimittender kommer så hurtigt 
i arbejde. Det betyder meget som nyuddannet pædagog, at man 
er eftertragtet og hurtigt kan komme ud i praksis og bruge sin 
faglighed”, siger Annegrete Juul, dekan på Det Pædagogiske og 
Samfundsfaglige Fakultet .

De seneste tal viser, at der er indskrevet knap 6 .000 studerende 
på pædagoguddannelsen på KP . På landsplan er der ca . 17 .000 
pædagogstuderende, hvilket svarer til, at mere end hver tredje 
pædagogstuderende bliver uddannet i hovedstadsområdet . 
Hertil kommer uddannelse af meritpædagoger .
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men også for en bæredygtig fremtid for KP’s læreruddannelse . 
Pædagoguddannelsen – profil i natur og bæredygtighed
For studerende på pædagoguddannelsen, som har fået tildelt 
specialiseringen, har det fra efteråret 2019 været muligt at søge 
om at blive optaget på et særligt profil-hold: Profil i natur og 
bæredygtighed . På profilen arbejdes der sciencedidaktisk med 
undren, undersøgelser og eksperimenter med og i naturen og 
uderummet, og undervisningen foregår som udgangspunkt i 
naturen, ved naturcentre samt legepladser i daginstitutioner . Der 
arbejdes med bæredygtig dannelse, og gennem hele profilforlø-
bet tilstræbes i samarbejde mellem studerende og undervisere at 
søge nye forståelser og tilgange til bæredygtig udvikling . Under-
visere og studerende tilstræber at agere bæredygtigt i og omkring 
undervisningen, og FN’s 17 verdensmål danner inspiration til 
profilens indhold og perspektiver .

NYT MODUL PÅ LÆRERUDDANNELSEN 
OM TEKNOLOGIFORSTÅELSE OG DIGITAL 
DANNELSE
Teknologi spiller en større og større rolle i vores samfund – og 
i skolen . På KP har vi derfor valgt at indføre et obligatorisk 
modul om teknologiforståelse for lærerstuderende på første år af 
uddannelsen . Samtidig indgår teknologi også som et aspekt i de 
enkelte fag . 

Det er i studieordningen specificeret, hvordan der i moduler-
ne arbejdes med digital teknologi og teknologiforståelse . Det 
betyder, at alle lærerstuderende igennem deres uddannelse både 
bliver fortrolige med ny teknologi og de pædagogiske og didak-
tiske muligheder og begrænsninger, det giver, og at de får såvel 
en kritisk-analytisk som konstruktiv og handlerettet indsigt i 
den teknologiske udviklings betydning for os som mennesker 
og samfund . 

Indsatsen med at fremme indsigt og forståelse for teknologi vil 
være et centralt udviklingsområde både i læreruddannelsen og i 
skolerne i de kommende år, og professionshøjskoler, universite-
ter og skoler samarbejder om udviklingen i nationale projekter 
med fokus på bl .a . kompetenceudvikling af læreruddannede og 
skolelærere .

Nyt partnerskab om praktik
Praktikforløb er et centralt element i alle vores uddannelser . 
For studerende og elever er praktik og teori del af ét samlet 
uddannelsesforløb, men alligevel oplever mange, at overgange-
ne mellem de forskellige dele af deres uddannelse ikke virker 
tilstrækkeligt koordinerede . 

I KP har vi derfor sat ekstra fokus på et tættere samarbejde med 
vores praktikpartnere om kvaliteten i uddannelserne . Der er 
medio 2018 etableret et ”Partnerskab om sammenhængende 
uddannelser”, hvor KP indgår sammen med Københavns 
Kommune, SOSU-H, Region H, KKR-Hovedstaden og indtil 
videre Ishøj og Halsnæs kommuner . Udover interne kvalitets-
sikrings- og udviklingstiltag forpligter man sig som medlem af 
Partnerskabet til et tættere og gensidigt forpligtende samarbejde 
om uddannelsernes samlede kvalitet . Samarbejdet skaber 
nogle rammer, som gør det muligt at styrke og systematisere 
kvalitetsarbejdet igennem fx fælles dataindsamling og -analyse, 
forebyggelse af overlappende dobbeltprocesser, etableringen af 
fælles forskningsbaserede didaktiske og pædagogiske mini-
mumsstandarder for det gode praktikforløb mv . Partnerskabet 
er åbent for alle organisationer, som gennemfører praktikforløb 
for studerende på KP eller elever fra SOSU-H, og håbet er bl .a ., 
at alle kommuner i regionen på sigt vil deltage .

To nye KP-priser uddelt i maj 2019
I 2019 blev to nye priser på KP indstiftet – en pris for frem-
ragende undervisning og en æresalumnepris - for at fejre og 
synliggøre det, vi står for og er sammen om . Begge priser blev 
uddelt efter indstilling fra ansatte på KP og efter vurdering i en 
jury . 

Prisen for fremragende undervisning blev tildelt Ann Bojsen 
fra Katastrofe- og Risikomanagementuddannelsen med 
følgende begrundelse: ”Prisen tildeles Ann Bojsen for at 
være en markant profil, som gennem stort engagement, høje 
forventninger og en dyb faglighed stimulerer sine studerende . 
Ann Bojsen formår ikke mindst at inddrage sine studerende og 
skabe et motiverende og inspirerende undervisningsmiljø . Hun 
er ydermere en fagligt respekteret kollega, der med smittende 
ildhu deler viden og erfaringer, hvormed hun bidrager til sam-
menhængskraft og dynamik i de faglige miljøer .”

Æresalumne 2019 blev tildelt jordemoder Elisabeth Feder med 
følgende begrundelse: ”Prisen tildeles Elisabeth Feder for gen-
nem 50 år vedholdende at have udviklet jordemoderfaget og re-
aliseret de idealer, der grunder det . Elisabeth Feder har gennem 
originalitet, faglig styrke og personlig integritet bidraget til ikke 
alene at styrke sammenhængen mellem jordemoderuddannel-
sen og den praktiske jordemoderkunst, men tillige som en helt 
afgørende frontløber at nytænke fødselssituationen til gavn og 
glæde for tusindvis af kvinder, børn og familier .”
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KP tilbyder samfundsrelevante videreuddannelser af høj kvali-
tet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i 
professionerne . Der er fokus på at give medarbejdere og ledere 
ny viden og nye kompetencer, som skaber værdi for den enkelte, 
arbejdspladsen og velfærdssamfundet .

Der er et tæt samarbejde med KP’s forskningsmiljøer om at 
skabe videreuddannelse, der er videnforankret, innovativ og tæt 
på praksisbehov . KP’s videreuddannelse udbyder både kom-
petencegivende videreuddannelse til den enkelte og arbejder 
med at udvikle og drive løsninger, der er skræddersyet til den 
konkrete organisation i dialog og tæt samarbejde med aftagere i 
såvel kunde- som partnerskabsrelationer .

AKTIVITETER PÅ 
VIDEREUDDANNELSESOMRÅDET 
KP udbyder en lang række videreuddannelser, herunder bl .a .:

 — 15 diplomuddannelser
 — 6 akademiuddannelser
 — 3 sundhedsfaglige specialuddannelser (sundhedsplejerske, 

kræftsygeplejerske og borgernær sygepleje)
 — Meritlærer og meritpædagog

Hertil kommer kurser, enkeltstående moduler, særligt tilrette-
lagte forløb, konferencer, konsulentydelser mv .

HØJT LÆRINGSUDBYTTE OG PASSENDE 
FAGLIGT NIVEAU
Studerende på videreuddannelsen oplever, at uddannelsen styr-
ker deres kompetencer til at udvikle deres professionelle praksis, 
og de oplever, at undervisningen giver dem god mulighed for 
at reflektere fagligt over egen professionelle praksis . Hoved-
parten af vores studerende vurderer også, at det faglige niveau i 
undervisningen er passende . Det er resultatet af en evaluering 
gennemført i efteråret 2019 .

SAMLET CAMPUS FOR 
VIDEREUDDANNELSESOMRÅDET
På bestyrelsesmødet i december 2019 blev det besluttet, at der 
i 2020 igangsættes renovering af Tagensvej 18 på Nørrebro for 
en samlet udgift på 35 mio . kr . med henblik på at samle KP’s 
videreuddannelsesaktiviteter i ét campus og skabe et attraktivt 
studiemiljø .

Formålet med samlingen af videreuddannelsen er følgende: 
 — Skabe et attraktivt miljø for de professionelle voksne, der 

går på KP’s videreuddannelser
 — Sikre et differentieret serviceniveau, der matcher, at de 

studerende på videreuddannelserne er betalende kunder

VIDEREUDDANNELSER
KP efteruddanner mange nuværende medarbejdere og ledere i 
daginstitutioner, på jobcentre, i folkeskoler, i den kommunale ældrepleje 
og på hospitaler, men også til dele af det private erhvervsliv.

Formål med KP’s Videreuddannelse
På KP er der tre overordnede formål med at bedrive 
videreuddannelse .

Videreuddannelsen skal:
1 . Gøre en forskel i velfærdssamfundet, herunder for 

velfærdsinstitutionerne, de velfærdsprofessionelle 
samt deres ledere

2 . Sikre viden om praksis i KP’s grunduddannelser
3 . Sikre hurtig formidling og omsætning af viden fra 

KP’s forskning og udvikling til omverdenen .

De tre formål ligger i direkte forlængelse af professions-
højskolernes generelle formål og forpligtelse til at bedrive 
videreuddannelse . Der er således ikke et selvstændigt øko-
nomisk formål med at bedrive videreuddannelse på KP .

445 STÅPædagogisk diplomuddannelse

I 2019 var de fem største 
diplomuddannelser på KP

362 STÅDiplomuddannelsen i ledelse

138 STÅDen sociale diplomuddannelse

130 STÅSundhedsfaglig diplomuddannelse

98 STÅDiplom i erhvervspædagogik

Studenterårsværk = STÅ
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 — Styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem fagområ-
derne på videreuddannelserne

 — Understøtte KP’s strategi, herunder videreuddannelsesom-
rådets strategiske indsatser og den strategiske udvikling af 
området, herunder forretningsudvikling .

Renoveringen er påbegyndt i februar 2020 og forventes afsluttet 
i sensommeren 2020 . Udover at samle videreuddannelsens 
medarbejdere etableres der en række nye funktioner på Tagens-
vej 18 i forbindelse med renoveringen .

VÆKST I EFTERUDDANNELSE PÅ 
SUNDHEDSOMRÅDET
Sundhedsområdet på KP’s videreuddannelser har traditionelt 
været et af de mindre områder til trods for, at der udbydes tre 
specialuddannelser og fire diplomuddannelser . Det er der en 
række forskellige forklaringer på, herunder at regionerne selv 
varetager en stor del af kompetenceudviklingen til deres 40 .000 
medarbejdere, herunder fire specialuddannelser som de har fået 
udbudsret til fra Sundhedsstyrelsen .

På ældre- og sundhedsområdet i kommunerne er hovedparten 
af de ansatte social- og sundhedsassistenter eller -hjælpere, og 
de har traditionelt ikke søgt mod professionshøjskolesektoren i 
forbindelse med kompetenceudvikling . Denne udvikling ven-
der så småt, og bl .a . er klyngen af kommuner i Nordsjælland de 
senere år gået sammen om at udbyde forløb under temaet ”godt 
på vej i primærsektoren” .

Aktiviteten på sundhedsområdet har været stigende de senere 
år . Væksten afspejler en række forhold, dels en stigning i om-
fanget af rekvirerede opgaver på såvel det kommunale område 
som hospitalsområdet og samarbejdsprojekter med videns- og 
interesseorganisationer samt fonds- og puljefinansierede akti-
viteter med bl .a . Det Nationale Sorgcenter, Nordea-fonden og 
Hjerteforeningen . Og dels etableringen af to nye uddannelser 
i 2018-2019 . Den ene er en ny diplomuddannelse i biotekno-
logi, procesteknologi og kemi målrettet ansatte inden for den 
kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri, herunder 
ikke mindst laboranter, som ønsker at videreuddanne sig inden 
for udvikling, kvalitetsstyring og optimering af arbejdsproces-
ser . Den anden er en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje 
målrettet kommunale sygeplejersker (se også rubrikken) .

Der vurderes at være et fortsat vækstpotentiale inden for det 
nære sammenhængende sundhedsvæsen, bl .a . i forhold til 
understøttelse af faglige lærings- og kvalitetsudviklingsmiljøer; 
nye arbejdsgange og implementering; organisations- og ledelses-
udvikling; rekruttering, onboarding og fastholdelse, men også 
i forhold til understøttelsen af praksisnære metoder til læring i 
form af simulation, som der søges udbud af i foråret og i form af 
designtænkning og mobile læringslaboratorier angående frem-
tidens sundhedsvæsen (Boxing Future Health) . Der arbejdes 
samtidig med mere systematisk branding i form af bl .a . podcasts 
og videoer .

NY ONLINEBASERET UDGAVE AF DIPLOM I 
LEDELSE
Diplom i ledelse er en af KP’s største videreuddannelser . I 2019 
var der ca . 2 .200 studerende på uddannelsen svarende 362 
studenterårsværk (STÅ) . 

Som noget nyt udbyder KP nu også en onlinebaseret udgave af 
diplom i ledelse . Dette er en mere fleksibel uddannelsesløsning 
for fx organisationer eller deltagere, hvor det ellers ikke vil 
være praktisk muligt at deltage af geografiske eller tidsmæssige 
begrænsninger .

Udviklingen af onlinelæringskonceptet har sit afsæt i et konkret 
samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og er en udløber af, at 
der er i Folkekirkens Nødhjælp er truffet beslutning om, at alle 
mellemledere skal begynde på en diplomuddannelse i ledelse . 
Uddannelsen er udviklet i et tæt samarbejde omkring deres 
konkrete udfordringer og behov udtrykt gennem både mellem-
lederne, der skal undervises, samt direktion og HR i Folkekir-
kens Nødhjælp . Det første forløb gennemføres i januar 2020 . 

Det er forventningen, at konceptet kan benyttes af en bred vifte 
af organisationer, herunder særligt NGO’er, enten specialde-
signet eller til åbne forløb . KP’s udgave af diplom i ledelse både 
online og på engelsk gør det fleksibelt for NGO’erne at kunne 
tilbyde en fælles ledelsesuddannelse på globalt plan til deres le-
dere og konsulenter . På den måde kan organisationerne arbejde 
helhedsorienteret med kompetenceudvikling og opnå et afsæt 
for en generel professionalisering af ledelseslaget til glæde for 
medarbejdere og samarbejdspartnere .

Første dimittender fra specialuddannel-
se i borgernær sygepleje
I november 2019 dimitterede de første specialsygeplejersker 
i borgernær sygepleje fra KP . Uddannelsen er en videre-
uddannelse for sygeplejersker med fokus på at varetage 
sygdomsforløb i patientens eget hjem . Den etårige specialud-
dannelse løfter sygeplejerskernes kompetencer i forhold til 
den stigende kompleksitet, der er i plejen af borgerne, fx når 
de kommer tidligere og tidligere hjem fra sygehuset, og flere 
borgere har én eller flere kroniske sygdomme eller psykiske 
lidelser mv . 

Specialuddannelsen er den første af sin slags, der er målrettet 
kommunernes sundhedsvæsen . Det er tanken, at de special-
uddannede sygeplejersker skal være krumtappen i fremti-
dens kommunale sundhedsvæsen . Uddannelsen veksler 
mellem teori og praktisk træning på egen arbejdsplads og i 
ekstern klinik fx på hospitalerne . Det første hold på KP di-
mitterede i november 2019, og evalueringen viste, at 100 pct . 
af de studerende, der gennemførte på hold 1, i høj grad eller 
i meget høj grad er tilfredse med uddannelsen i borgernær 
sygepleje på KP og vil anbefale den til andre . På landsplan er 
100 sygeplejersker blevet færdige med specialuddannelsen .
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TVÆRGÅENDE VIDEREUDDANNELSESFOKUS 
PÅ 0-6 ÅRSOMRÅDET
Forskelle i børns forudsætninger for læring og udvikling grund-
lægges tidligt i livet . Forskellene vokser sig hurtigt større og er 
i de fleste tilfælde vedvarende . Tidlig indsats og kvalitet i bl .a . 
dagtilbud og sundhedspleje står derfor højt på den kommunal-
politiske dagsorden . 

For KP er det naturligt at understøtte denne dagsorden og 
medvirke til, at alle børn får de bedst mulige forudsætninger for 
udvikling og læring . KP tilbyder relevante kompetenceudvik-
lende forløb og aktiviteter, der giver de fagprofessionelle bedst 
mulige forudsætninger for at løfte deres opgave i samarbejdet 
med barnet og dets familie . Det gælder både i barnets hverdag, 
hvor professionelle skal understøtte barnets almene trivsel, 
udvikling og læring, men også i de tilfælde, hvor der kræves en 
særlig indsats .

Udfordringerne er komplekse og går på tværs af fagområderne 
på småbørnsområdet . Derfor sætter KP fornyet fokus på at 
skabe relevante og efterspurgte videreuddannelsesmuligheder 
for fagprofessionelle på tværs af professionerne . I videreud-
dannelsen er der oprettet en projektgruppe med deltagelse af 
alle videreuddannelsesområder . Projektgruppen skal i første 
omgang afdække interne ressourcer, ydelser og services sam-
menholdt med en grundig afsøgning af kommunernes behov 
og efterspørgsel for helhedsorienterede og tværfaglige løsninger . 
Målet er at styrke eksisterende og skabe nye videreuddannelses-
aktiviteter, hvor faggrænserne ikke er definerende for udbuddet, 
men hvor behovene hos kommunerne i højere grad er drivende 
for udviklingen af nye projekter . Aktuelt er Ballerup Kommune 
i samarbejde med KP i færd med at søge fondsstøtte til  netop 
tidlig indsats . 

KOMPETENCELØFT PÅ 
DAGTILBUDSOMRÅDET I 24 KOMMUNER 
På dagtilbudsområdet har KP i løbet af 2019 samarbejdet med i 
alt 24 kommuner om at kompetenceudvikle pædagoger, ledere 
og forvaltninger i forbindelse med det omfattende kompeten-
celøft, der er igangsat for at realisere den nye dagtilbudslov og 
den styrkede pædagogiske læreplan . KP har bidraget med bl .a . 
læringsdage for kommunale forvaltninger og læringsforløb 
og diplommoduler målrettet pædagoger og ledere i dagtilbud . 
Kommunerne udmønter de nationale kompetenceudviklings-
midler og vælger selv, hvilken leverandør de ønsker at samarbej-
de med . Evalueringer af læringsforløb og diplommoduler viser 
høj samlet tilfredshed blandt kursister og studerende med fokus 
på relevans i forhold til pædagogisk praksis og god kobling 
mellem praksis og den erhvervede viden . 

NYT SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS 
KOMMUNE – UDSATTE BØRN OG UNGE 
KP har vundet et miniudbud om et kompetenceudviklingsfor-
løb for lærere og pædagoger, som er ansat i Center for Specialpæ-
dagogik og Psykiatri, som er en del af Københavns Kommunes 

Socialforvaltning . Centret består af syv specialiserede dagbe-
handlings- og døgninstitutioner samt en række fleksible indsat-
ser for børn og unge med sociale, psykologiske og psykiatriske 
behandlingsbehov . Målgruppen er børn og unge i alderen 5-18 
år med sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer samt 
deres familie og netværk .

Kompetenceudviklingsforløbet skal øge kvaliteten af dagbe-
handlings- og skoletilbuddenes samlede indsats, så elevernes 
faglige, psykiske og sociale udvikling styrkes, og flere elever bli-
ver klar til at deltage i de almene skoletilbud . I forløbet fokuseres 
særligt på den didaktiske del af kompetenceudviklingsforløbet 
samtidigt med et skarpt blik for koblingen mellem behandling 
og undervisning . Størstedelen af forløbet foregår lokalt på de 
enkelte skoler i form af aktionslæring, observation, supervision 
og undervisning . Derudover vil der være fælles aktiviteter, hvor 
deltagerne får viden og muligheder for at udveksle erfaringer og 
kapacitetsopbygge på tværs af skoler og teams .

KOMPETENCELØFT MED FOKUS PÅ 
DATAANVENDELSE I UNDERVISNINGEN
I perioden september 2019 til marts 2020 gennemfører medar-
bejdere fra KP’s videreuddannelsesområde i samarbejde med 
Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte kommuner et kompetenceløft 
for 170 lærere og ledelser fra alle 37 folkeskoler i de tre kom-
muner . Målet er, at fagprofessionelle opnår indsigt i metoder til 
systematisk at indsamle og reflektere over vigtig viden, der har 
betydning for elevernes læring og progression . Forløbet består af 
kursusdage med fokus på fagdidaktiske refleksioner, pit-stop for 
ledere, sparring og praksisudvikling på egen skole .

Kompetenceløftet sætter fokus på dataanvendelse for at give 
medarbejderne stærkere kompetencer til at anvende data 
meningsfuldt og systematisk i undervisnings- og læringsforløb . 
Data skal her forstås som al data, der giver viden om børns 
læring og læringsprogression . Undervisningsnære data giver 
de professionelle i skolen indblik i deres virkning på elevernes 
læring, progression og trivsel .

SAMARBEJDE MED DE FORBEREDENDE 
GRUNDUDDANNELSESINSTITUTIONER
Den 1 . august 2019 startede de første elever på Den Forbereden-
de Grunduddannelse, FGU, som henvender sig til unge under 
25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdoms-
uddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse . FGU er et 
fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til 
forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper 
den unge med at få overblik, motivation og retning . Der er op-
rettet 27 institutioner med udbudssteder fordelt i hele landet .

I 2019 har videreuddannelsesområdet på KP koordineret pro-
fessionshøjskolernes fælles arbejde med at levere a) en konkre-
tisering af de 15 didaktiske principper for FGU, b) beskrivelse 
af og gennemførelse af et introducerende ledelsesforløb for 
FGU-ledere, c) beskrivelse at et introducerende og kapacitetsop-
byggende efterårsforløb for FGU-lærere og d) en beskrivelse af 
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seks temaforløb, som kan understøtte udviklingen af FGU’ernes 
didaktiske praksis frem til 2022 .

I efteråret leverede KP og de øvrige professionshøjskoler de 
sidste beskrivelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og 
har herefter samarbejdet direkte om kompetenceudvikling med 
de enkelte FGU-institutioner i området .

I efteråret 2019 har videreuddannelsen samarbejdet med en 
række FGU’er med særlig vægt på at understøtte arbejdet med 
at udfolde de 15 didaktiske principper i FGU . Desuden har der 
også været samarbejde med Kriminalforsor gen om et særligt 
afgrænset forløb .

STATUS PÅ FORSØG MED 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE I FOLKESKOLENS 
OBLIGATORISKE UNDERVISNING
Afprøvningen af den nye faglighed på de 46 forsøgsskoler 
har været i gang i et år, og projektet er halvvejs i fase 2, hvilket 
betyder, at 1 ., 2 ., 4 ., 5 ., 7 . og 8 . klassetrin nu er koblet på forsøget . 
Dermed er der på nuværende tidspunkt blevet udviklet 60 di-
daktiske prototyper til undervisning i teknologiforståelse både 
som selvstændigt fag og som en faglighed, der er integreret i en 
række fag, herunder dansk, matematik, natur/teknologi, fysik/
kemi, samfundsfag, håndværk og design samt billedkunst . 
Desuden er der blevet udviklet tværfaglige forløb til 5 . og 8 . 
klassetrin inden for de nævnte fag . 

Senest blev de didaktiske prototyper, der skal afprøves i anden 
halvdel af skoleåret 2019/2020, præsenteret på det faglige 
netværk onsdag den 8 . januar 2020, hvor Rambøll ligeledes 
præsenterede de foreløbige resultater fra midtvejsevalueringen, 
der forventes offentliggjort i foråret 2020 . Arbejdet med at 
udvikle didaktiske prototyper til fase 3 (skoleåret 2020/2021) er 
allerede påbegyndt . 

MODUL I PÅRØRENDE- OG 
NETVÆRKSSAMARBEJDE
Et godt samarbejde med pårørende og andet netværk er afgøren-
de for at sikre en sammenhængende og meningsfyldt indsats for 
børn, unge, voksne og ældre på socialområdet .

KP har i et samarbejde med Borgercenter Handicap i Køben-
havns Kommune udviklet et modul på diplom- og akademini-
veau, som sætter fokus på samarbejdet med borgernes pårøren-
de- og netværk . Modulet er udviklet i et tæt samarbejde med 
pårørende . De har spillet ind med, hvad de oplever som centralt 
for samarbejdet, og hvilke kompetencer de ser som afgørende, at 
medarbejderne får styrket, hvis kvaliteten i samarbejdet mellem 
fagprofessionelle og pårørende skal styrkes . Fokus er på at skabe 
øget forståelse af, hvad det vil sige at være pårørende til fx en 
voksen datter med handicap, og herigennem skabe refleksion 
over medarbejdernes rolle i borgernes liv . Yderligere arbejdes 
med konkrete redskaber og viden om fx kommunikation, kul-
turforandring og jura koblet til pårørendesamarbejdet .
Modulet bliver i foråret 2020 gennemført som åbent hold for 

første gang på KP . Yderligere bliver det afholdt som rekvireret 
hold for 60 medarbejdere og ledere på Blindecenter Bredegaard, 
som hører under Region Hovedstaden . I begge tilfælde indgår 
pårørende som oplægsholdere og medundervisere . Ligeledes 
arbejdes der på at udbrede modulet til ældreområdet, da der 
også her er et øget fokus på at øge kvaliteten af pårørendesamar-
bejdet .

LÆR AT BRUGE VELFÆRDSTEKNOLOGI FOR 
ALVOR
De kommunale sundhedsopgaver er blevet flere og mere kom-
plekse samtidig med, at antallet af ældre og kronikere er steget . 
Kommunerne afprøver velfærdsteknologiske løsninger som ét 
middel til bedre kvalitet af hjælpen til ældre, kronikere mfl ., 
bedre økonomi for det offentlige og bedre arbejdsmiljø for de 
ansatte . Der er meget lidt evidens for, hvad der virker til hvilke 
målgrupper, sammenhæng mellem effekt og omkostninger, og 
ikke mindst er det svært at implementere teknologien og høste 
de gevinster, der måtte være .

KP har sammen med DPU, RUC og Teknologisk Institut 
udviklet en model for teknologiforståelse i professionerne 
(TEKU-modellen) i forskningsprojektet Technucation, der har 
været støttet af det nu hedengangne Strategiske Forskningsråd . 
Modellen illustrerer teknologiforståelse og fungerer som analy-
seredskab til at forholde sig aktivt reflekterende til teknologier 
i professionerne, og som systematisk bryder indførelsen af 
teknologi op i forståelige delprocesser som afsæt for at skabe 
refleksion, mening og tryghed .

KP uddanner ansatte i kom muner og sundhedssektoren til at 
opnå teknologiforstå else med udgangspunkt i TEKU-modellen, 
og KP har i 2019 haft et samarbejde med Gladsaxe Kommune 
om at udvikle en generisk model for kompetenceudvikling 
i teknologiforståelse . KP forventer, at der efterfølgende skal 
gennemføres kompetenceforløb for kommunens medarbejdere 
på ældreområdet i samarbejde med KP .

"Vi refererer stadig til TEKU-modellen, når vi indfører teknologier, 
fordi den er vores fælles sprog for, hvordan man går til noget nyt i 
praksis. Undervejs i projektet var jeg ellers bekymret for, om hjælpen 
fra Københavns Professionshøjskole nyttede i forhold til de mange 
ressourcer vi investerede. I dag er jeg slet ikke i tvivl. Det var det 
hele værd.”

Anne Skjoldan, Leder af Digitalisering og  
hverdagsteknologi i Gladsaxe Kommune
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FORSKNING OG 
UDVIKLING

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne på KP er praksisnære og 
udfordringsdrevet og tager afsæt i de velfærdsproblematikker og 
–udfordringer, som velfærdsmedarbejdere som fx lærere, pæda-
goger, socialrådgivere og sygeplejersker møder i deres hverdag . 
Der arbejdes tværfagligt og innovativt med fokus på, at den nye 
viden skal kunne bruges i undervisningen og i samfundet, som 
fx skoler, daginstitutioner, sundhedssektoren, i sociale indsatser 
og administration .

Forsknings- og udviklingsindsatsen fremmer, at KP’s studerende 
og kursister bliver undervist på grundlag af den bedste og mest 
relevante  viden og i tæt samarbejde med praksis . Det bidrager 
til at gøre dem til stærke professionsudøvere og medarbejdere, 
der kan virkeliggøre deres viden i samfundet .

Forskning og udvikling i undervisning og praksis er en af de fire 
prioriteter i KP’s strategiske retning, og målene er følgende: 

 — Mere praksisnær forskning og udvikling ind i  
undervisningen

 — Mere forskning og udvikling, der besvarer  
udfordringer i praksis 

 — Øget ekstern finansiering .

UDARBEJDELSE AF FORSKNINGS- OG 
UDVIKLINGSPROGRAMMER 
KP’s forsknings- og udviklingsaktiviteter er organiseret i 
forskningsprogrammer . Hvert forskningsprogram er rettet 
mod en helt central samfundsmæssig udfordring, som en eller 
flere professioner skal bidrage til at løse . Gennem forskning og 
udvikling arbejder KP således på at løse behov og med at være 
rammesættende i udviklingen af fagprofessionerne . I 2019 har 
KP styrket de samlede forsknings- og udviklingsaktiviteter, og i 
løbet af foråret 2019 blev i alt 21 nye forsknings- og udviklings-
programmer udarbejdet på KP’s institutter .

Programmerne er udarbejdet i et samarbejde mel lem grund- og 
videreuddannelse og praksispartnere .

Sideløbende med udvikling og etablering af forsknings- og ud-
viklingsprogrammerne har alle institutter etableret og beskrevet 
en forsknings- og udviklingsorganisering,, der sikrer optimal 
udnyttelse af ressourcer, professionelle fællesskaber, inddragelse 
af praksis samt fremmer videnskabelig kvalitet og en stærk 
kobling mellem forskning og uddannelse på KP . 

STÆRKE FORSKNINGS- OG 
UDVIKLINGSKOMPETENCER - OGSÅ IND I 
UNDERVISNINGEN
KP’s forsknings- og udviklingsaktiviteter står på et funda-
ment af væsentlige kompetencer – både forskeruddannede 
undervisere og undervisere med omfattende forsknings- og 
udviklingserfa ring . Ved udgangen af 2019 har 19 pct . af under-
viserne på KP en forskeruddannelse (ph .d .), mens antallet af 
docenter ved KP er steget fra 25 til 31 i 2019 . Dertil arbejder KP 
løbende med udvikling af kompetencer og erfaring bredt blandt 
underviserne . Ved udgangen af 2019 var KP således involveret i 
80 ph .d .-projekter .

I 2019 var 26 pct . af alle undervisere på KP involveret i forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter . En opgørelse viser, at 84 pct . af 
de forsknings- og udviklingsaktive undervisere i 2019 oplevede, 
at de i høj eller meget høj grad inddrager viden fra deres forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter i egen undervisning .

STRATEGISK PLATFORM FOR PARTNERSKAB 
OG FUNDING
I 2019 hjemtog KP knap 46 mio . kr . til forsknings- og ud-
viklingsaktiviteter fra eksterne bevillingsgivere, hvilket er et 
mindre fald sammenlignet med 2018 . I hjemtaget ses dog en 
stigning i andelen af projekter med fuld ekstern finansiering 
samt finansiering fra private fonde . Det er en god indikator for, 
at KP fortsat lykkes med at skabe forsknings- og udviklings-
projekter, der er anvendelsesorienteret, og som tager afsæt i de 
velfærdsproblematikker og –udfordringer, som velfærdsmedar-
bejdere møder i deres daglige arbejde .

På KP er målet for forskning og udvikling at sikre en stærk videnbasering 
af uddannelserne. Udviklingen af ny viden sker i tæt samarbejde med både 
uddannelserne og praksis  og er med til at sikre et stærkt fundament for 
KP’s undervisning.
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For at styrke udviklingen i hjemtag af eksternt finansierede 
bevillinger der er fuldt ud omkostningsfrie samt understøtte, at 
forskning og udvikling på KP til stadighed har relevans for de 
væsentlige samfundsudfordringer, som vores professioner skal 
bidrage til at håndtere, har KP i 2019 dedikeret ressourcer til at 
arbejde strategisk med større tværgående satsninger indenfor 
de professioner, vi uddanner til . Der arbejdes bl .a . med at sikre 
sammenhængskraft, ejerskab og forankring af de større tværgå-
ende satsninger samt øvrige strategiske projekter og initiativer .

STIPENDIER FRA PH.D.-RÅDET FOR 
UDDANNELSESFORSKNING
I 2019 uddelte Ph .d .-rådet for Uddannelsesforskning i alt 29 
mio .kr . til stipendier til i alt 12 praksisnære forskningsprojek-

ter, hvoraf KP indgår i 5 af projekterne bl .a . i samarbejde med 
Københavns Universitet . Forskningsprojekterne skal skabe 
ny viden, som kan styrke folkeskolen og læreruddannelsen til 
gavn for alle elever . De projekter, KP indgår i, omhandler bl .a . 
læseindlæring, læselyst og elevers interesse for naturfag .

De ph .d .'er, der uddannes, skal både under uddannelsen og ef-
terfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå 
i forskning og udvikling på uddannelsesområdet .

Hjemtagne eksterne midler i 2019 fordelt på 
bevillingsgivertype

Andre offentlige kilder, inkl. puljer 3,8 pct.

Forskningsråd: 5,6 pct.

Internationale fonde, parternere og øvrige kilder : 5,5 pct.

Ministeriet og styrelser: 0,4 pct.

Ph.d.rådet 9,4 pct.

Praksispartnere: 7 pct.

Private fonde 68,4 pct.
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NOVO NORDISK FONDEN
Tandem-SYKL. Når samtalen fremmer forstå-
elsen i natur/teknologi og matematik

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 4,8 mio . kr . til et 
projekt, som undersøger, hvordan en intervention med SYste-
matiseret KLassekammerathjælp (SYKL) kan udvikles parallelt 
i fagene natur/teknologi og matematik i 3 . klasse, så elevernes 
interesse for, deltagelse i og udbytte af fagene styrkes . 

Projektet er forankret på læreruddannelsen og gennemføres i 
perioden 2020-22 . Konkret går det ud på at undersøge og tilpas-
se positive internationale erfaringer med SYKL til den danske 
grundskole på det tidspunkt i skoleforløbet, hvor elevernes 
interesse for naturfagene falder markant . Natur/teknologi og 
matematik ses som to tandhjul, der trækker på den samme 
cykelkæde for at understøtte udviklingen af børns vedvarende 
oplevelse af interesse og ’agency’ i forhold til naturfænomener . 
Projektet kaldes derfor Tandem-SYKL . 

Kort sagt vil projektet videreudvikle SYKL, undersøge om 
SYKL er praktisk gennemførlig, måle udbyttet for eleverne og 
levere grundlag for, om projektet kan opskaleres - og i givet fald 
hvordan .

TRYGFONDEN
Min RådgivningsPartner (MRP) – myndigheds-
rådgiverens samtaler med unge

TrygFonden har bevilget 3,6 mio .kr . til et projekt, der udvikler 
en model til at vurdere samtaler mellem unge og sagsbehand-
lere i kommunerne . Projektet bygger på 330 videooptagelser af 
samtaler mellem unge og sagsbehandlere . I projektets to foregå-
ende faser blev sagsbehandlere tilbudt supervision i forbindelse 
med de film de indsendte med henblik på at præcisere, hvad de 
var gode til og hvad der kunne gøres bedre . Der blev opbygget 
en model for, hvilke dimensioner som er vigtige i en samtale, 
som blev afprøvet bl .a . ved at inddrage unge og sagsbehandlere 
i vurdering og afprøvning . I den nye fase handler projektet om 
at teste dimensionerne ved at sammenligne med test fra andre 
lignende metoder . Der forventes således et redskab, som er 
veldokumenteret til at analysere og vurdere samtaler til brug for 
forbedring af den kommunale myndighedspraksis .

Projektet løber i denne fase i to år . Der er indgået aftale om sam-
arbejde med Cascade ved University of Cardiff . Der udkommer 
en lærebog i metoden i foråret 2020, som revideres, når denne 
fases projekt afsluttes . Resultaterne får og har betydning for 
grunduddannelsen og kan få betydning for efter- og videreud-
dannelser .

ERASMUS
Building Universities in Leading Disaster Resili-
ence (BUiLD)

EU har gennem ERASMUS+ bevillinger finansieret et 
udviklingsprojekt, der har til formål at forbedre Indonesiens 
resiliens i relation til katastrofer . Indonesien er et af de lande i 
verden, der er hårdest ramt af naturkatastrofer, hvilket rammer 
befolkningen hårdt, ligesom fødevarer og finansielle ressourcer 
bliver presset . Formålet skal indfries gennem at øge indonesiske 
universiteters kapacitet til at undervise i, koordinere og hånd-
tere katastrofer . Gennem uddannelse og kapacitetsopbygning 
bliver universiteterne i stand til at bidrage til bedre håndtering 
af og genopbygning efter katastrofer .

Projektet gennemføres af forskellige europæiske og indonesiske 
partnere gennem flere arbejdspakker . Katastrofe- og risiko-
manageruddannelsen har herunder fået bevilliget 900 .000 kr . 
inklusive rejseudgifter, der skal anvendes til at udvikle univer-
siteternes curriculum til i højere grad at omfatte katastrofebe-
redskab og resiliens . Katastrofe- og risikomanageruddannelsen 
skal være med til at udvikle læringsplaner og forankre disse ved 
indonesiske universiteter gennem tre workshops, der omhand-
ler curriculum udvikling, træning og redskaber til at revidere og 
evaluere læringsplaner . 

Projektet gennemføres i perioden 2019-2022 .

VELUX FONDEN
Hjertens Glad: Støtte til sårbare kvinder efter 
hjertesygdom 

Kvindelige hjertepatienter deltager sjældnere end mænd i efter-
følgende rehabilitering – og sårbare kvinder endnu sjældnere . 
Derfor vil projektet afprøve, om støtte fra andre patienter kan 
hjælpe sårbare kvinder i rehabilitering efter hjertesygdom .

Projektet matcher erfarne hjertepatienter med nydiagnosticere-
de for at undersøge, om støtte fra ligesindede kan øge de sårbare 
patienters deltagelse i rehabiliteringen, og om mentorordningen 
kan reducere og forebygge risikofaktorer og følgevirkninger, 
som fx angst .

Hjertens Glad vil skabe ny viden om rehabilitering og deltagel-
se, som kan omsættes i sundhedsuddannelserne, så de studeren-
de klædes bedre på til at varetage opgaven med udfordringer 
ved deltagelse i rehabilitering . I praksis er både sygeplejer-
sker, ernæringsuddannede og fysioterapeuter indblandede i 
rehabiliteringsforløb, og projektet er derfor relevant for flere 
uddannelser .

Projektet er forankret på Institut for Sygepleje og Ernæring og 
er et praksissamarbejde med Hillerød Hospital og Hillerød 
Kommune . Projektet er støttet af Velux Fonden med knap 2,5 
mio . kr .

Fire udvalgte eksempler  eksterne forskningsbevillinger hjemtaget i 2019
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AFRAPPORTERING  
AF DEN STRATEGISKE 
RAMMEKONTRAKT FOR 2019

Der indgås strategiske rammekontrakter mellem uddannelses- 
og forskningsministeren og bestyrelserne på de videregående 
uddannelsesinstitutioner . Formålet med de strategiske ramme-
kontrakter er at fremme institutionernes strategiske udvikling 
og understøtte deres arbejde hermed .

Københavns Professionshøjskole (KP) har følgende mål i sin 
strategiske rammekontrakt for perioden 2018-2021:

1 . Styrke de studerendes læringsudbytte
2 . Studerende med stærke digitale teknologikompetencer
3 . Styrke omsætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter i 

uddannelserne
4 . Efter- og videreuddannelsesaktiviteter af høj kvalitet udvik-

let i tættere samspil med professionerne
5 . Dække det regionale kompetencebehov

KP er i 2019 kommet vigtige skridt videre i arbejdet med at reali-
sere de strategiske mål . KP fremlagde sin strategiske retning i no-
vember 2018 og arbejder frem mod 2023 med at implementere 
den strategiske retning gennem tværgående og lokale strategiske 
handlinger . Indsatserne i regi af KP’s strategiske rammekontrakt 
indeholder et udvalg af disse handlinger men er ikke det fulde 
billede af KP’s fremadrettede strategi og tiltag .

KP’s arbejde med de fem strategiske mål skrider i det store hele 
frem som forventet . Flere af indikatorerne i den strategiske 
rammekontrakt har dog udviklet sig i en negativ retning . Det 
drejer sig om ekstern finansiering, omsætning på efter- og vide-
reuddannelsesaktiviteter og antallet af optagne på læreruddan-
nelsen . En del af forklaringerne på dette er eksterne og dermed 
uden for KP’s kontrol . Dog forventer KP at kunne aflæse en po-
sitiv udvikling i indikatorerne i takt med implementeringen af 
de lokale og tværgående handlinger i forlængelse af KP’s strategi .

INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP har i 2019 igangsat en række tværgående strategiske ind-
satser, der på forskellig vis skal bidrage til at styrke studie- og 
læringsmiljøerne på KP’s uddannelser og vores studerendes ak-
tive deltagelse og engagement på uddannelserne . Dertil arbejder 
de enkelte uddannelser lokalt med at udfolde og realisere KP’s 
strategi ”Fælles om fremragende undervisning” . Disse indsatser 
er langsigtede og rækker videre ind i de kommende år, men det 
arbejde, som KP har igangsat i 2019 udgør et væsentligt skridt i 
virkeliggørelsen af KP’s ambition om at styrke vores studerendes 
læringsudbytte .

De tværgående indsatser arbejder bl .a . med at styrke vores 
studerendes deltagelse i de forpligtende fællesskaber på uddan-
nelserne (mødepligt/deltagelsespligt), at udvikle læringsmiljøer 
som i endnu højere grad giver vores studerende mulighed for 
at udvikle og afprøve konkrete ideer og praksiskompetencer 
(nye praksislaboratorier) og med at skabe stærkere arbejdsfæl-
lesskaber med fokus på fælles udvikling og opgaveløsning (peer 
supervision) . Der er ingen nye data for dette mål .

STRATEGISK MÅL 1
STYRKE DE STUDERENDES LÆRINGSUDBYTTE
Københavns Professionshøjskole vil udvikle studie- og læringsmiljøerne på uddannelserne med 
fokus på varierende undervisningsformer, systematisk tilstedeværelse af praksis samt integration af 
teori og praksis med henblik på at styrke de studerendes udbytte af undervisningen og understøtte, 
at de studerende bruger fuld tid på deres studie og er engagerede i deres uddannelse .
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INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP har i 2019 fortsat styrket sit strategiske arbejde med at afdæk-
ke og udfolde det digitale fokusområde og er således kommet 
et godt stykke videre frem imod at realisere det strategiske mål 
om studerende med stærke digitale teknologikompetencer . Alle 
uddannelser har i 2019 udarbejdet konkrete handle planer med 
fokus på at styrke det digitale teknologiske område . Dertil har 
KP i 2019 igangsat flere tværgående indsatser, der bidrager til at 
realisere målet om studerende med stærke digitale teknologi-
kompetencer . Det drejer sig om bl .a . opskalering af eksisterende 
labfaciliteter og udvikling af mobile labora to rier, lige som KP har 
besluttet at igangsætte en tværgående forskningsindsats vedr . 
digital teknologi .

Samtidig har KP gennemført forskellige kvalita ti ve og kvanti-
tative undersøgel ser, der understøtter, at KP kan sætte målrettet 
ind og systematisk følge effekten af igangsatte indsatser . Data 
viser en stor diversitet i vores studerendes oplevelse af at blive 
rustet til at mestre digital teknologi i deres profession; på tværs af 
KP’s fire største uddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver og 
sygeplejerske) er det 13,5 pct ., der oplever i meget høj grad eller 
høj grad at blive introduceret for digital teknologi, der bruges i 
deres kommende praksis . Der er dermed behov for et øget fokus 
på de studerendes kompetencer specifikt i forhold til professi-
onsteknologi . KP har desuden gennemført en peer vurdering 
af det strategiske arbejde med digital digitale teknologier i ud-
dannelserne, der viser, at KP’s strategiske redskaber og organi-
sering grund læggende fungerer godt . Dog er der behov for mere 
volumen og mere systematik tæt på ud dannelserne, ligesom den 
lokale ledelsesmæssige rammesætning er afgørende .

STRATEGISK MÅL 2
STUDERENDE MED STÆRKE DIGITALE  
TEKNOLOGIKOMPETENCER
Københavns Professionshøjskole vil samle og udbrede nyeste viden om didaktik og digitale prak-
sisteknologier i organisationen med henblik på at tænke ny digital teknologi og teknologiforståelse 
ind i uddannelser og læreprocesser samt ruste de studerende gennem værktøjskendskab og kompe-
tence i konkret anvendelse til at inddrage og omsætte digitale teknologier i professionerne .
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INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP har i 2019 arbejdet videre med at etablere et fælles grund-
lag for det strategiske ar bej de med at styrke omsætningen af 
forsknings- og udviklingsaktiviteter i uddannel ser ne, herunder 
øge den eksterne finansiering . KP’s institutter/områder har 
udarbejdet 21 forsk nings- og udviklingsprogrammer med afsæt 
i udfordringer i praksis og rettet mod at styrke professionsud-
øvelse . Dertil har KP igangsat to tværgående forsknings- og 
ud vi k lings satsninger målrettet samfundsudfordringer, der går 
på tværs af flere profes sio ner . KP har i 2019 ligeledes arbejdet 
med at fastlægge og styrke underliggende struk tu rer og procedu-
rer, der skal sikre en høj kvalitet i KP’s forskning og udvikling 
samt vi den deling i forhold til uddannelse . I forlængelse heraf 
har KP fastlagt en struk tur for le del sesinformation, der skal give 
uddannelser og områder brugbare indikatorer i forhold til deres 
arbejde med forskning og udvikling og de strategiske målbille-
der herfor .

Antallet af forsknings- og udviklingsaktive undervisere er 245 i 
2019 mod 243 i 2018 . KP formoder, at det reelle antal er højere, 
da der har været implementerings udfordringer med en ny regi-
streringspraksis . Omfanget af ekstern finansiering er faldet med 
9,2 pct . fra 2018 til 2019 . Dette fald kan delvist forklares med en 
for halvdelen af organisationen ny mere retvisende regnskabs-
praksis . KP vurderer, at det grundlæggende organisatoriske og 
strategiske arbejde omkring forskning og udvikling, som er 
etableret i 2018 og 2019 udgør væsentlige skridt på vejen mod 
at realisere målet om at styrke omsætningen af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i uddannelserne . Det er KP’s forventning, 
at antallet af FoU-aktive undervisere samt den eksterne finan-
siering vil stige i takt med implementeringen af de lokale og 
tværgående strategiske indsatser i forlængelse af KP’s strategiske 
prioritet omkring ”Forskning og udvikling i undervisning og 
praksis” .

STRATEGISK MÅL 3
STYRKE OMSÆTNING AF FORSKNINGS- OG  
UDVIKLINGSAKTIVITETER I UDDANNELSERNE
Københavns Professionshøjskole vil øge graden af ekstern finansiering med henblik på at øge antallet af 
undervisere, der er involveret i forskning og udvikling, og dermed skabe en større robusthed i forhold til 
omsætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter i alle uddannelser .
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INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP har i 2019 fortsat sin målrettede, strategiske indsats i forhold 
til at styrke optaget på læreruddannelsen og tilrettelægge et 
attraktivt udbud, som imødekommer behovet for uddannede 
lærere i folkeskolen . KP arbejder ligeledes fortsat aktivt med at 
styrke dia logen og samarbejdet med kommunerne omkring 
kompetencebehov og udfordringer, herunder overgangen fra 
uddannelse til job og rekruttering til meritlærerud dan nelsen 
som et fleksibelt tilbud til kommunerne i forhold uuddannede 
lærere i folkeskolen .

Data viser, at der er sket en stigning på 3,6 pct . i antallet af 1 . 
prioritetsansøgere til læreruddannelsen på KP i 2019 i forhold 

til 2018 . Denne positive udvikling har dog ikke sat sig igennem 
i antallet af optagne, som er faldet med 6,2 pct . fra studieåret 
2018/19 til 2019/20 . Selv om læreruddannelsen oplevede en 
stigning i antallet af 1 . prioritetsansøgere og et stort efteroptag 
til uddannelsen, er det samlede antal optagne altså faldet . KP 
har bl .a . i samarbejde med relevante parter et stort fokus på 
at øge optaget til læreruddannelsen, jf . fx den igangværende 
fælles kampagne mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation, 
KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler og Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet . Dertil er KP meget grundig i 
optagelsesprocessen for at sikre, at de studerende er motiverede 
for at læse på netop læreruddannelsen . Fra 2020 vil mål 5 også 
omfatte pædagoguddannelsen .

 

INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP er i 2019 kommet et godt stykke vej i forhold til målsætnin-
gen om at etablere et solidt fælles fundament som grundlag for 
arbejdet med at levere efter- og videreuddannelsesaktiviteter af 
høj kvalitet udviklet i tættere samspil med professionerne . Ud 
over et overordnet strategisk arbejde med fokus på videreud-
dannelsesområdet er der således igangsat indsatser vedrørende 
udvikling af formater for laboratoriebaseret undervisning på 
efter- og videreuddannelsesområdet i forlængelse af KP’s strate-
gi, udarbejdelse af en fælles efter- og videreuddan nelsesdidaktik 
samt udvikling af et systematisk koncept for afdækning af 
aftagerbehov og aftagervurderinger . Dertil har KP arbejdet med 
at videreudvikle sin alumneindsats .

KP beskrev i statusredegørelsen for 2018, at arbejdet under mål 
4 ikke var kommet så langt som forventet . Forskydningen af de 
planlagte indsatser betyder, at KP først forventer at kunne levere 
information vedrørende aftager nes vurderinger af kvalitet i 
skræddersyede efter- og videre uddan nelsesaktiviteter, der kan 
indgå i grundlaget for vurdering af målopfyldelsen for mål 4, 
fra 2020 . KP’s undervisningsevaluering viser, at 90 pct . af de 
studerende på KP’s akademi- og diplomud dan nelser vurderer, 
at under visningen har givet dem god mulighed for at reflektere 
fagligt over deres professionelle praksis, hvilket KP betragter 
som et udtryk for et højt læringsudbytte . Aktiviteten på efter- og 
videreuddannelsesområdet som målt ved omsætningen er faldet 
med 1,8 pct . fra 2018 til 2019 . Nedgangen skyldes primært et 
fald i omsætningen på ledelsesområdet samt det erhvervspæda-
gogiske område . Der er tale om en generel tendens i markedet .

STRATEGISK MÅL 5
DÆKKE DET REGIONALE KOMPETENCEBEHOV
Københavns Professionshøjskole vil gennem en systematisk dialog med aftagere i Region Hovedstaden ar-
bejde med tiltag til at imødekomme kompetencebehovet i regionen . Som udgangspunkt vil Københavns 
Professionshøjskole have særligt fokus på tiltag i forhold til rekruttering til læreruddannelsen samt opkva-
lificering og efter- og videreuddannelse på lærerområdet .

STRATEGISK MÅL 4
EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESAKTIVITETER AF 
HØJ KVALITET UDVIKLET I TÆTTERE SAMSPIL MED 
PROFESSIONERNE
Med udgangspunkt i praksisviden og mere systematisk dialog med aftagerne på efter- og videreuddannel-
sesområdet vil Københavns Professionshøjskole sammen med praksis udvikle nye løsninger med afsæt i 
den konkrete kontekst i professionerne med særligt fokus på tværprofessionelle løsninger, skræddersyede 
produkter og forankring i praksis .
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Københavns Professionshøjskoles endelige regnskabsresultat vi-
ser et driftsoverskud på 49,3 mio . kr . Resultatet for 2019 vurde- 
res at være tilfredsstillende . Ved indgangen til 2019 havde KP en 
forventning om et driftsunderskud på 27,5 mio . kr . Forskellen 
skyldes primært ekstraordinære tilskud bevilget ved udgangen 
af året der i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets 
retningslinjer skal indtægtsføres, selvom omkostningerne først 
bliver realiseret i efterfølgende år .

2019 er ligesom 2018 præget af, at UCC og Metropol pr . 1 . 
marts 2018 fusionerede til KP . Der har i 2019 pågået et stort 
arbejde med at gennemføre fusionen . Et arbejde, som fortsat 
pågår . 2019 er således det første år, hvor KP har ét fælles regn- 
skab . Samtidig har KP implementeret en ny registreringsramme 
med udgangspunkt i Uddannelses- og Forskningsministeriets 
pilotkoncept . KP er pilotinstitution i 2019 og 2020 .

Implementeringen af den nye registreringsramme betyder, at 
regnskabstallene kun på et overordnet niveau kan sammenlig-
nes med regnskabstallene fra tidligere år . Dette er eksempelvis 
årsagen til, at KP, efter aftale med Uddannelses- og Forsknings- 
ministeriet, undlader at rapportere en administrationsprocent 
for 2019, da den ikke kan sammenlignes med historiske opgø-
relser eller andre institutioner .

Resultatet for 2019 udviser som nævnt et overskud på 49,3 mio . 
kr . Ved budgetrevisionen i september 2019 (T2 2019) var der en 
forventning om et underskud på 23,2 mio . kr .

Resultatet er dermed 72,5 mio . kr . bedre end forventet . Årsagen 
til det forbedrede resultat skyldes primært, at KP i december 
2019 modtog 3 ekstraordinære tilskud for i alt 59,2 mio . kr . til 
styrkelse af pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og 
tilskud til trivselsfremmende tiltag . Derudover er der et mindre 
forbrug på driftsomkostninger på ca . 12 mio . kr . ift . det bud-
getterede . I det nedenstående sammenholdes KP’s regnskab for 
2019 med KP’s regnskaber i perioden 2015-2018 . For perioden 
2015-2018 er UCC og Metropols regnskaber lagt sammen .

UDVIKLING I INDTÆGTER
KP’s samlede indtægter er i 2019 på 1 .587,2 mio . kr . Det er en 
stigning på 21,6 mio . kr . svarende til godt 1 pct . i forhold til 
2018 . Stigningen skyldes primært, at KP i december 2019, som 
nævnt tidlingere, modtog 3 ekstraordinære tilskud for i alt 59,2 
mio . kr . til styrkelse af pædagoguddannelsen, sygeplejerskeud-
dannelsen og tilskud til trivselsfremmende tiltag . Bevillingerne 
skal anvendes i 2020 og de efterfølgende år . Dertil kommer en 
nettoindtægt på 22 mio . kr . fra salg af en ejendom på Frederiks-
værksgade i Hillerød .

ÅRETS ØKONOMISKE 
RESULTAT FOR 2019

2019 2018 2017 2016 2015

Indtægter 1.587,2 1.565,6 1.591,9 1.590,3 1.595,4 

Lønninger og personaleomkostninger -1.040,1 -1.024,8 -1.034,2 -1.106,2 -1.092,5 

Øvrige driftsomkostninger -410,6 -456,9 -491,4 -547,0 -507,5 

Driftsresultat 136,5 83,9 66,3 -62,9 -4,6 

Finansielle indtægter/omkostninger -87,1 -62,6 -40,4 -26,0 -13,9 

Resultat før ekstraordinære poster mv. 49,3 21,3 25,9 -88,9 -18,5 

Ekstraordinære poster mv.  - - - - - 

Årets resultat 49,3 21,3 25,9 -88,9 -18,5 

Tabel 1: Udvikling i resultat i perioden 2015-2019 (mio. kr.)

Tallene for Indtægter og Øvrige driftsomkostninger er forskellig fra nøgletallene i begyndelsen af årsrapporten. 
Forskellen skyldes regnskabsføringen af gevinst ved salg af Frederiksværksgade, Hillerød. Uddannelses- og 
Forskningsmi¬nisteriet har for 2019 præciseret, at denne type indtægt skal føres i regnskabets note 7. Bygninger og 
bygningsdrift, hvor den samlet set nedbringer omkostningerne på området. Tidligere år blev denne type gevinst vist 
i note 2. Deltagerbetaling og andre indtægter. Det betyder, at indtægterne er 22,3 mio. kr. lavere og omkostningerne 
tilsvarende 22,3 mio. kr. lavere.  I dette afsnit om årets resultat er 2018 modellen videreført, så der sikres 
sammenlignelighed til tidligere år og den rapportering, der er tilgået KP’s bestyrelse.
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Det trækker i modsat retning, at KP fra 2018 til 2019 har haft et 
fald i indtægter som følge af omprioriteringsbidraget på 2 pct ., 
svarende til 12 mio . kr . som udmøntes i lavere finanslovstil-
skud, og at KP ikke længere modtager tilskud til Studievalg 
København, da Studievalg København fra medio 2018 er 
indeholdt i den nye institution Studievalg Danmark . Derud-
over indebærer ændrede regnskabsprincipper som følge af ny 
registreringsramme et fald i indtægter på ca . 20 mio . kr ., som 
modsvares af tilsvarende færre omkostninger . De ændrede 
regnskabsprincipper vedrører bl .a . håndtering af indtægter og 
omkostninger ifm . Specialpædagogisk Støtte (SPS) og projekter, 
hvor KP er projektejer og har indtægter, som skal finansiere 
underleverandører . Fremadrettet vil disse blive håndteret som 
balanceposter .

Ved den seneste budgetrevision i september 2019 (T2 2019) var 
der en forventning om indtægter for 1 .522,8 mio . kr . Regnska-
bet for 2019 viser indtægter for 64,4 mio . kr . mere end budget-
teret, hvilket primært skyldes de tre ekstraordinære tilskud på 
59,2 mio . kr ., som KP modtog i december 2019 . De resterende 
indtægter svarer stort set til det budgetterede . Der er en let øget 
indtægt på grunduddannelses-STÅ samt på deltagerbetalte 
aktiviteter i form af åben uddannelse og indtægtsdækket virk-
somhed . Til gengæld er der realiseret en lidt mindre indtægt på 
forsknings- og tilskudsaktiviteter .

UDVIKLING I OMKOSTNINGER
Omkostningerne til løn er steget med 15,3 mio . kr . fra 1 .024,8 
mio . kr . i 2018 til 1 .040,1 mio . kr . i 2019 . Det er en stigning 
på 1,5 pct . Det skyldes primært lønudvikling, som var på 1,7 
pct . fra 2018 til 2019 samt en øget hensættelse til feriepenge på 
bag-grund af de gennemsnitlige antal feriedage . Det trækker 
i modsat retning, at Studievalg København fra medio 2018 er 
oprettet som selvstændig institution og dermed ikke indgår i 
KP’s regn-skab, og at KP i 2019 har gevinstrealiseret på det ad-
ministrative område som følge af fusionen . Sidstnævnte er bl .a . 
udmøntet i en reduktion af lønomkostningerne .

De realiserede lønomkostninger i 2019 svarer til forventninger-
ne ved den seneste budgetrevision i september 2019 (T2 2019) .

Driftsomkostningerne er faldet med 46,3 mio . kr . fra 456,9 
mio . kr . i 2018 til 410,6 mio . kr . i 2019 . Det er et fald på 10 
pct . Faldet skyldes dels ændrede regnskabsprincipper fra 2018 
til 2019, som indebærer et fald i omkostningerne på ca . 20 
mio . kr ., jf . også beskrivelsen af indtægter . Dels har KP i 2019  
anvendt færre fusionsomkostninger end i 2018, udmøntning af 
indkøbsbesparelser som led i KP’s gevinstrealiseringsprogram, 
fald i huslejeomkostninger, som følge af køb af Tagensvej 86 
samt løbende tilpasning af driftsbudgetterne til det forventede 
aktivitetsniveau .

De realiserede driftsomkostninger i 2019 er ca . 12 mio . kr . 
lavere end forventet ved den seneste budgetrevision i septem-
ber (T2 2019) . Mindreforbruget kan dels tilskrives, at der er 
anvendt færre fusionsomkostninger, dels at der er anvendt færre 
driftsomkostninger end forventet .

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
Driftsresultatet før finansielle poster er øget med 52,5 mio . kr . 
Den samlede balancesum pr . 31 . december 2019 udgør 3 .529 
mio . kr ., heraf udgør egenkapitalen 657,9 mio . kr ., svarende til 
en soliditetsgrad på 18,6 pct .

NETTO FINANSIELLE OG EKSTRAORDINÆRE 
POSTER
De finansielle indtægter og omkostninger er steget med 24,5 
mio . kr . fra en omkostning på 62,6 mio . kr . i 2018 til 87,1 mio . 
kr . i 2019 . De øgede omkostninger skyldes primært køb af 
ejendommen Tagensvej 86 og en samtidig omlægning af KP’s 
realkreditlån .

KP købte 1 . juli 2019 ejendommen Tagensvej 86 for 275 mio . 
kr . KP har tidligere lejet ejendommen, men det blev muligt at 
købe den, og KP fandt det gunstigt . I forbindelse med købet af 
Tagensvej 86 og implementeringen af KP’s finansielle politik 
har KP gennemgået låneporteføljen . Det har betydet, at KP 
har afviklet to renteswaps til en nutidsværdi på 30,6 mio . kr ., 
og omlagt de eksisterende lån med kursgevinster som følge af 
renteudviklingen under låneoptagelsen .

De realiserede finansielle indtægter og omkostninger svarer 
stort set til forventningerne ved den seneste budgetrevision i 
september 2019 (T2 2019) .

ØVRIGE RESULTATER

LEASINGFORPLIGTELSE VEDRØRENDE 
CAMPUS CARLSBERG
I henhold til den finansielle leasingaftale, der blev indgået i 
forbindelse med opførelsen af Campus Carlsberg, fremgår det, 
at KP skal betale 1,5 mia . kr . ved overtagelsen i 2046 . Overtagel-
sen af Campus Carlsberg og tilvejebringelsen af den nødvendige 
likviditet i 2046 er et væsentligt element i den af bestyrelsen 
vedtagne finansielle politik .

På baggrund af den finansielle politik har KP optaget lån i ejede 
ejendomme med en samlet restgæld ultimo 2019 på 451,4 mio . 
kr . Der afdrages på alle lånene, som har en maksimal løbetid på 
30 år . KP’s finansieringsinstitut har lagt til grund, at det svarer 
til en belåningsgrad på 40 procent af bygningernes vurderede 
værdi, svaremde til ca . 1,1 mia . kr . med udgangen af 2019 . Til 
sammenligning har de samlede materielle anlægsaktiver en 
bogført værdi på 3 .2 mia .kr . og en finansieringsgrad på 76,9 
pct ., jf . hoved og nøgletals oversigten .Såfremt KP kan opnå en 
belåningsgrad på 60 procent i 2046, og bygningerne har en vær-
di på 2,6 mia . kr . (Campus Carlsberg 1,5 mia . kr . og de øvrige 
bygninger 1,1 mia . kr .), så er det dermed muligt at optage lån for 
1,56 mia . kr .

KP kan således finansiere overtagelsen af Campus Carlsberg 
til 1,5 mia . kr ., ud fra denne estimerede værdiansættelse af 
bygningerne i 2046 .
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FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER 
(FRASCATI)
Københavns Professionshøjskoles bevilling til forskning og 
udvikling udgjorde 82,5 mio . kr . i 2019 . KP havde budgetteret 
med at anvende hele bevillingen i 2019 samt 7,5 mio . kr . fra 
opsparede midler fra tidligere år .

KP anvendte for 6,5 mio . kr . mere end den modtagne bevilling . 
Forbruget i 2019 betyder, at KP ultimo 2019 har opsparet 30,4 
mio . kr . fra den årlige forskningsbevilling . Opsparingen blev 
efter ministeriets anvisning indtægtsført i regnskabet for 2014 
og KP har siden 2015 haft en forpligtelse til løbende at trække 
på opsparede midler fra den årlige forskningsbevilling .

ADMINISTRATIONSPROCENT
KP har i 2019 implementeret en ny registreringsramme, som 
er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet . KP er 
pilotinstitution i 2019 og 2020 . Registreringsrammen skal på 
sigt implementeres på hele ministerområdet . Implementeringen 
af den nye registreringsramme betyder, at regnskabstallene kun 
på et overordnet niveau kan sammenlignes med regnskabstal-
lene fra tidligere år . Som følge af dette undlader KP, efter aftale 
med Uddannelses- og Forskningsministeriet, at rapportere en 
administrationsprocent for 2019, da den ikke kan sammenlig-
nes med historiske opgørelser eller andre institutioner .

UC SEKTORENS 
EFFEKTIVISERINGS PROGRAM

FACILITY MANAGEMENT-SYSTEM (UCFMDK) 
KP har ultimo 2019 overtaget et Facility Management-system 
(UCFMDK), som er en del af det sektorfælles effektivise-
rings-program . Systemet har til formål at muliggøre benchmark 
og finde best practice på bygningsdrift på tværs af UC-sektoren . 
Der arbejdes fortsat med implementering af systemet, herunder 
indtastning af data, som kan understøtte benchmark . KP mod-
tog ikke støtte til arbejdet i 2019 .

NYT STUDIEADMINISTRATIVT SYSTEM
I regi af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er der 
i 2019 brugt midler fra effektiviseringspuljen til udvikling af et 
nyt studieadministrativt system (esas) med tilhørende selvbetje-
ningsløsning (Nemstudie) . En del af midlerne er afsat til at 

sikre integrationen til de eksisterende sektorsidesystemer . Den 
resterende del af effektiviseringspuljen forventes anvendt til 
færdiggørelse af udvikling på ovennævnte to systemer i 2020, 
hvorefter effektiviseringspuljen vil være brugt . KP skal sammen 
med de øvrige professionshøjskoler, erhvervsakademier og mari-
time uddannelsesinstitutioner implementere esas og Nemstudie 
i 2021 .

KVALITETSTILSKUD
KP modtog i 2019 et kvalitetstilskud, som skal understøtte 
anvendelsen af faglige tilbagemeldinger (feedback) og/eller 
anvendelsen af teknologi på uddannelserne . Anvendelsen af 
teknologi på uddannelserne er en del af KP’s strategiske arbejde . 
I den strategiske rammekontrakt har KP således et mål om at 
samle og udbrede den nyeste viden om didaktik og digitale 
praksisteknologier i organisationen med henblik på at tænke ny 
digital teknologi og teknologiforståelse ind i uddannelserne og 
læreprocesser samt ruste de studerende gennem værktøjskend-
skab og kompetence i konkret anvendelse til at inddrage og 
omsætte digitale teknologier i professionerne . KP’s statusrede-
gørelse 2020 for KP’s strategiske rammekontrakt for 2018-2021 
indeholder en gennemgang, samt status på KP’s arbejde med at 
fremme anvendelse af teknologi på uddannelserne i 2019 .

SAMLET VURDERING AF RESULTATET FOR 
2019
Resultatet for 2019 er tilfredsstillende . KP har i 2019 øgede ind-
tægter sammenholdt med 2018 . Det skyldes primært en række 
ekstraordinære tilskud samt salg af ejendom i 2019 . Når der ses 
bort fra de ekstraordinære tilskud svarer KP’s indtægter til det 
forventede .

Lønomkostningerne svarer til det forventede . Lønomkostnin-
gerne er på et højere niveau end i 2018, hvilket primært skyldes 
den generelle lønudvikling fra 2018 til 2019 .

Driftsomkostningerne er på et lavere niveau end i 2018, hvilket 
primært skyldes ændret regnskabspraksis, indkøbsbesparelser 
og tilpasning til aktivitetsniveauet . Driftsomkostningerne er på 
et lavere niveau end forventet .

De finansielle omkostninger og indtægter svarer stort set til 
det budgetterede . Omkostningsniveauet er højere end i 2018, 
hvilket skyldes låneomlægning og køb af en bygning .

FORVENTNINGER TIL 2020
KP’s budget for 2020 viser et forventet negativt regnskabsresultat 
på 18,6 mio . kr . Når der korrigeres for fusionsomkostninger og 
træk på opsparede forskningsbevillinger, så forventer KP at have 
en drift i balance .

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet for 2018 revurderede KP ef-
ter dialog med Moderniseringsstyrelsen den regnskabsmæssige 
indregning af Campus Carlsberg . Det indebar en øget omkost-
ning på ca . 15 mio . kr . mere end hidtil budgetteret . I forbindelse 
med udarbejdelsen af budgettet for 2020 har KP gennemført en 

2019 2018 2017 2016 2015

Modtaget tilskud 
fra UFM 

82,5 82,3 79,7 78,7 78,0

Forbrug af tilskud 
fra UFM

-89,0 -95,9 -82,8 -87,6 -77,0

Akkumuleret  
resultat

30,4 36,9 50,5 53,7 62,6

Tabel 2: Forbrug af Frascati-midlerne, mio. kr.
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omkostningstilpasning på 15 mio . kr ., således at KP løbende 
opbygger kapital til at kunne indfri leasingforpligtelsen vedrø-
rende Campus Carlsberg i 2046 .

Omprioriteringsbidraget på 2 pct . om året bortfaldt med Fi-
nansloven for 2020 . Det råderum, som skabes ved bortfaldet af 
omprioriteringsbidraget, prioriteres til strategiske indsatser som 
led i realiseringen af KP’s strategi .

KP modtog i december 2019 ekstraordinære tilskud for 59,2 
mio . kr . til pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen 
og tilskud til trivselsfremmende tiltag . Dette vil i 2020 og årene 
fremad blive udmøntet i form af øgede omkostninger, der skal 
bidrage til at styrke kvaliteten på de to uddannelser og trivs-
len blandt de studerende generelt . På pædagoguddannelsen 
anvendes midlerne til at øge antallet af undervisningstimer og 
på sygeplejerskeuddannelsen anvendes midlerne til at forbedre 
overgangen mellem studie- og praktikperioder . Omkostnin-
gerne til disse indsatser er ikke indarbejdet i det bestyrelsesgod-
kendte budget for 2020, da der ikke forelå en bevillingsbeskri-
velse ved udarbejdelsen af budgettet . Omkostningerne vil blive 
indarbejdet i KP’s budget ved budgetjusteringen i foråret 2020 
(T1 2020) .

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS 
AFSLUTNING
Covid-19 epidemien som har ramt Danmark i første kvartal 
af 2020 må, i forhold til det budget som er vedtaget i december 
2019, forventes at få en negativ effekt på KP’s’ resultat for 2020 . 
Det er dog på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskab for 
2019 ikke muligt at give et mere præcist billede af det konkrete 
omfang, da epidemiens videre udvikling er højest usikker . Det 
er ledelsens vurdering at forholdet ikke har betydning for den 
aflagte årsrapport for 2019 .

Der er fra balancedagen og frem ikke indtrådt andre forhold, 
som forrykker på vurderingen af årsrapporten .
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ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS
REGNSKABSGRUNDLAG
Årsrapporten for Københavns Professionshøjskole er udarbej-
det i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, 
som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr . 116 af 
19 . februar 2018 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) 
og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk 
Administrative Vejledning samt Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets konterings- og fordelingsvejledning .

SÆRLIGT OM OVERGANG TIL FÆLLES 
KONTOPLAN
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i forbindelse med 
overgangen til en fælles kontoplan udarbejdet en ny konte-
rings- og fordelingsvejledning . Vejledningen indeholder en ny 
formåls opdeling, som ændrer på opstillingen af driftsomkost-
ningerne i resultatopgørelsen . Tidligere har der været følgende 
formål: Undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse 
og administration, administrative fællesskaber, værtsinstitution, 
bygningsdrift, aktiviteter med særlige tilskud, forsknings- og 
udviklingsaktiviteter samt kostafdeling .

Fra 2019 henføres driftsomkostningerne til de syv nye formål, 
som er fastsat i konterings- og fordelingsvejledningen . De syv 
nye formål omfatter uddannelse, forskning og udvikling, for-
midling og videnudveksling, myndighedsbetjening, rådgivning 
og øvrige ydelser, kostafdeling og kollegier, generelle fællesom-
kostninger samt bygninger og bygningsdrift . Indregning og 
måling er uændret .

I henhold til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes 
retningslinjer er sammenligningstallene i resultatopgørelsen 
samt i hoved- og nøgletalsoversigten ikke tilpasset efter den 
nye formålskontering . Specifikt har Københavns Professi-
onshøjskole efter aftale med ministeriet undladt at beregne 
administrationsprocent for regnskabsåret 2019, da den ikke vil 
kunne sammenlignes med institutionens opgørelser fra tidligere 
regnskabsår eller med andre institutioners administrationspro-
center for 2019 eller tidligere år . Årsrapporten for Københavns 
Professionshøjskole er aflagt i danske kroner .

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske 
kostprisprincip .
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremti-

dige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og for-
pligtelsens 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 
afskrivning 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 balancedagen .

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

Taxametertilskud indregnes således i det regnskabsår, de vedrø-
rer i henhold til tilskudsreglerne .

Øvrige indtægter under den almindelige virksomhed indregnes 
i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes . Afgørelsen af, om 
indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

 — der foreligger en forpligtende salgsaftale,
 — salgsprisen er fastlagt,
 — levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og
 — indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikker-

hed forventes modtaget .

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen, i takt med at 
de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansiel-
le aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortise-
ret kostpris .

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der
er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
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følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere 
har været indregnet i resultatopgørelsen .

INDREGNING AF FINANSIEL LEASING
Regnskabsmæssigt behandles finansiel leasing således, at det 
leasede aktiv optages i institutionens balance til en opgjort 
kostpris .

Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes med modsvarende 
værdi i balancen som en leasingforpligtelse (gæld) på passivsi-
den i det år, hvor institutionen har indgået en juridisk bindende 
leasingaftale . Det leasede aktiv afskrives og indregnes efterføl-
gende i institutionens regnskab efter samme principper som 
aktiver, der ejes af institutionen .

KP har indregnet den finansielle leasingaftale vedrørende Cam-
pus Carlsberg med en årsrente på 2,5% med kvartalsmæssig 
rentetilskrivning . De 2,5% er fastsat ud fra en forventet alterna-
tiv langsigtet rente . Den opgjorte værdi af aktivet afskrives over 
leasingsaftalens løbetid således, at den bogførte værdi i 2046 
svarer til den værdi, som ejendommen skal overtages til ved 
aftalens udløb .

Indregningen af aftalen vedrørende Campus Carlsberg påvirker 
årets resultat med samme beløb samlet set over aftalens løbetid 
frem til 2046, som de betalinger der er forbundet med aftalen .

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing . 
Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultat-
opgørelsen over leasingperioden . Leasingforpligtelsen oplyses i 
en note .

OMREGNING AF FREMMED VALUTA
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til 
transaktionsdagens kurs . Gevinster og tab, der opstår mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indreg-
nes i resultatopgørelsen som en finansiel post .

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed 
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til 
balancedagens kurs . Forskelle mellem balancedagens kurs og 
transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post .

VIRKSOMHEDSTYPER
Virksomhedstyper anvendes i overensstemmelse med de prin-
cipper, der er beskrevet i SIU’s Konterings- og fordelingsvejled-
ning . Modtagne tilskud og tilsagn fra eksterne bevillingsgivere, 
herunder indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der fra bevil-
lingsgivers side er knyttet betingelser til anvendelsen, indregnes, 
i takt med at omkostningerne afholdes . Deltagerbetaling ved 
deltidsuddannelser, salgsvirksomhed i øvrigt samt huslejeind-
tægter indregnes som indtægt i den periode, indtægten vedrører .
 
Virksomhedstyper omfatter:

 — Almindelig virksomhed
 — Indtægtsdækket virksomhed
 — Tilskudsfinansieret forskning
 — Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

RESULTATOPGØRELSEN

OMSÆTNING
Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle 
kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har 
fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres 
pålideligt og forventes modtaget . Der foretages fuld periodise-
ring af tilskud, jævnfør dog afsnittet ”Generelt om indregning 
og måling” .

OMKOSTNINGER
I resultatopgørelsen indregnes de omkostninger, der er medgået 
til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige drifts-
omkostninger samt afskrivninger m .v . på anlægsaktiver . 

Omkostningerne er opdelt på formålene:
 — Uddannelse
 — Forskning og udvikling
 — Formidling og videnudveksling
 — Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser
 — Kostafdeling og kollegier
 — Generelle fællesomkostninger
 — Bygninger og bygningsdrift

Omkostningerne henføres i størst muligt omfang direkte til 
de respektive formål . I det omfang omkostninger ikke kan 
henføres direkte til de enkelte formål, skal de fordeles . KP har 
i 2019 fordelt lønomkostninger på grundlag af registreringer af 
anvendt tid på de enkelte sager, som er tilknyttet formål . Der er 
derudover ikke foretaget omkostningsfordelinger .

FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finan-
sielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursre-
guleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af 
realkreditlån .

EKSTRAORDINÆRE POSTER
Ekstraordinære poster er indtægter eller omkostninger, der 
stammer fra begivenheder, som ligger uden for institutionens 
kontrol, og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører insti-
tutionens målopfyldelse, og som ikke ventes at være tilbageven-
dende .
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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 
kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, 
materialer, komponenter og underleverandører .

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret 
med eventuel restværdi for bygninger, fordeles lineært over ak-ti-
vernes forventede brugstid . Restværdien for bygninger udgør 
maksimalt 50 % af værdien ved første indregning . Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktiver-
nes forventede brugstider:

Bygninger, erhvervet før 1 . januar 2011 50-60 år

Bygninger, erhvervet efter 1 . januar 2011 50 år

Bygningsinstallationer m .v . 10-20 år

Indretning af lejede lokaler Lejemålets løbetid
- dog maksimalt 10 år

Udstyr og inventar 3-5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50 % . Aktiver med 
en anskaffelsessum på under DKK 50 .000 eksklusive moms 
omkostningsføres i anskaffelsesåret .

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indreg-
nes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger .

NEDSKRIVNING AF ANLÆGSAKTIVER
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gen-
nemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforrin-
gelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning . Hvis 
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genind-
vindingsværdi . Genindvindingsværdien for aktivet opgøres 
som den højeste værdi af nettosalgsprisen 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 muligt at opgøre genind-
vindingsværdien .

NEDSKRIVNING AF EJENDOMME TIL SALG
Der er inden for rammerne af de generelle bestemmelser om 
nedskrivning mulighed for at nedskrive ejendomme, hvor 
aktiviteten er ophørt, og som samtidig er sat til salg med ud-
gangspunkt i offentlig ejendomsvurdering eller anden ekstern 
vurdering .
 

Gevinst/tab ved salg af ejendomme samt nedskrivninger vedrø-
rende ejendomme til salg præsenteres på en særskilt linje under 
formålet ”Bygninger og bygningsdrift” .

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita som måles til nomi-
nel værdi .

OMSÆTNINGSAKTIVER
Omsætningsaktiver omfatter varebeholdninger, tilgodehaven-
der og likvider .

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden . I de 
tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, 
nedskrives til denne lavere værdi . Kostpris for handelsvarer 
samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger .

ANDRE EKSTERNT FINANSIEREDE 
PROJEKTER
For projekter med ekstern finansiering indregnes løbende 
indtægter lig omkostninger tillagt et eventuelt overhead - eller 
fradraget en eventuel egenfinansiering . Det enkelte igangvæ-
rende projekt indregnes i balancen under tilgodehavender eller 
gældforpligtelser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som 
salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er 
positiv eller negativ .

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller 
en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende 
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab .

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vur-
dering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender 
fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutio-
nens erfaringer fra tidligere år .

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter 
forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabs-
år .

LIKVIDER
Likvider omhandler likvide beholdninger samt værdipapirer, 
som omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi 
(børskurs) på balancedagen .

EGENKAPITAL
I henhold til Undervisningsministeriets vejledning af 11 . no-
vember 1992 opdeles egenkapitalen på følgende måde: Egenka-
pital pr . 31 .12 .1990 opgjort i henhold til bekendtgørelse
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nr . 774 af 19 .11 .1990 om selvejende uddannelsesinstitutioners 
formueopgørelse pr . 31 .12 .1990 mv . (vedrører den andel af 
egenkapitalen, der i tilfælde af institutionens ophør skal anven-
des i henhold til institutionens vedtægter) .

Egenkapital i øvrigt (omfatter opskrivningshenlæggelser, mar-
kedsværdi af finansielle instrumenter til sikring af fremtidige 
transaktioner og egenkapital i øvrigt) omfatter de akkumule-
rede overskud siden professionshøjskolens overgang til selveje 
(vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professi-
onshøjskolens ophør skal anvendes til undervisnings- og ud-
dannelsesformål efter Undervisningsministerens bestemmelse) .

HENSATTE FORPLIGTELSER
En hensat forpligtelse er en forpligtelse, som eksisterer på 
balancedagen som resultat af en tidligere begivenhed . En hensat 
forpligtigelse er uvis med hensyn til beløbsstørrelse og/eller 
afviklingstidspunkt . Forpligtelsen skal dog - ud fra den til rådig-
hed værende information - vurderes sandsynlig og beløbsstør-
relsen for forpligtelsen skal kunne opgøres pålideligt . Det kan fx 
være omkostninger i forbindelse med en igangværende retssag, 
reetableringsforpligtelser på lejede ejendomme eller fratrædel-
sesomkostninger i forbindelse med en omstrukturering .

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
For fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinsti-
tutter indregnes ved lånoptagelsen 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 låneperioden . 
Indregningen foretages dog lineært

ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSER
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi . Periodeafgrænsningspo-
ster indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger 
vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår .

FINANSIELLE INSTRUMENTER
Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i 
tilknytning til posten ”Realkreditgæld” under langfristet gæld . 
En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter ind-
regnes under posten ”Finansielle instrumenter” under finansiel-
le anlægsaktiver .

Et realiseret tab/en realiseret gevinst ved indfrielse af et finan-
sielt instrument omkostningsføres/ indtægtsføres i resultatopgø-
relsen, men kan eventuelt amortiseres over det nye låns løbetid, 
hvis der er tale om en reel låneomlægning af sammenlignelige 
lån .

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for 
året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, 
årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved 
årets begyndelse og slutning .

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet regu-
leret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, 
hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger 
og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster . 
Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede 
gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider .

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrøm-
me fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver . 

PENGESTRØM FRA 
FINANSIERINGSAKTIVITET
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter penge-
strømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gælds-
forpligtelser .

LIKVIDER
Likvider omhandler likvide beholdninger samt værdipapirer 
under omsætningsaktiver .

HOVED- OG NØGLETAL/SÆRLIGE 
SPECIFIKATIONER
Hoved- og nøgletal for institutionen opstilles og præsenteres i 
overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets 
vejledning om udarbejdelse af årsrapport for professionshøjsko-
ler .

REGNSKABSMÆSSIGE NØGLETAL

 — Overskudsgrad = Driftsresultat før ekstraordinære po-
sterx100/Omsætning i alt .

 — Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver i altx100/Kortfristet 
gæld i alt ekskl . feriepengeforpligtelse .

 — Soliditetsgrad = Egenkapital i altx100/Aktiver i alt .
 — Finansieringsgrad = Langfristet gæld i alt ekskl . feriepenge-

forpligtelsex100/Materielle anlægsaktiver
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RESULTATOPGØRELSE

Note 2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

Statstilskud 1 1.220.757 1.190.101

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 344.162 375.523

Omsætning i alt 1.564.919 1.565.624

Uddannelse 3 -778.755 -

Forskning og udvikling 4 -138.110 -

Formidling og videnudveksling 5 -65.363 -

Generelle fællesomkostninger 6 -244.886 -

Bygninger og bygningsdrift 7 -201.353 -

Omkostninger i alt -1.428.467 -1.481.669

Resultat før finansielle poster 136.452 83.954

Finansielle indtægter 8 3.727 2.093

Finansielle omkostninger 9 -90.851 -64.714

Årets resultat 49.329 21.334
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Aktiver Note 2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

Indretning af lejede lokaler 384 1.902

Grunde og bygninger 3.143.225 2.877.676

Udstyr og inventar 9.794 61.818

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 12.106 3.752

Materielle anlægsaktiver i alt 10 3.165.508 2.945.148

Deposita 41.578 50.385

Finansielle anlægsaktiver i alt 41.578 50.385

Anlægsaktiver i alt 3.207.086 2.995.533

Varebeholdninger 571 490

Varebeholdninger i alt 571 490

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 52.372 62.311

Andre tilgodehavender 20.372 9.596

Periodeafgrænsningsposter 13.360 21.874

Tilgodehavender i alt 86.104 93.781

Værdipapirer 0 168.343

Likvide beholdninger 235.599 148.546

Likvider i alt 235.599 316.889

Omsætningsaktiver i alt 322.274 411.160

Aktiver i alt 3.529.360 3.406.693

BALANCE
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Passiver
Note 2019 (kr.) 2018 (kr.)

Egenkapital pr. 31. december 1990 274.939 274.939

Opskrivningshenlæggelser 18.848 18.848

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter 0 -24.906

Egenkapital i øvrigt 314.793 293.459

Periodens resultat 49.329 21.334

Egenkapital i alt 11 657.909 583.674

Hensatte forpligtelser 12 5.233 8.523

Realkreditgæld 13 435.786 352.341

Gæld vedrørende finansiel leasing 14 1.997.587 2.011.380

Anden langfristet gæld 46.498 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.479.871 2.363.721

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 29.159 24.056

Skyldig løn 21.518 23.909

Feriepengeforpligtelse 92.995 126.920

Mellemregning med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 106.377 108.529

Leverandører af varer og tjenesteydelser 89.982 86.829

Forudbetalte bundne tilskud 8.316 0

Anden gæld 30.622 49.792

Periodeafgrænsningsposter 7.378 30.741

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 386.348 450.775

Gældsforpligtelser i alt 2.866.218 2.814.496

Passiver i alt 3.529.360 3.406.693

Campus Carlsberg 15
Gæld til pengeinstitutter 16
Andre forpligtelser 17
Pantsætninger og sikkerhedsstillelse 18
Likvider 19
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2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

Årets resultat 49.329 21.334

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:

Af- og nedskrivninger 45.185 45.838

Gevinst/ejendomssalg -22.259 0

Reguleringer 24.906 21.052

Ændringer i driftskapital:

Ændring i varebeholdninger -80 193

Ændring i tilgodehavender 7.677 -16.589

Ændring i kortfristet gæld -64.428 -30.136

Ændring i gæld vedr. finansiel leasing -13.793 -13.453

Ændring i anden langfristet gæld 46.498 0

Ændring i hensatte forpligtelser -3.290 -5.684

Pengestrømme fra driftsaktivitet 69.744 22.554

Køb af materielle anlægsaktiver -274.286 -5.837

Salg af materielle anlægsaktiver 31.000 0

Ændring i finansielle anlægsaktiver 8.808 354

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -234.478 -5.482

Ændring i realkreditgæld 83.445 -8.337

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 83.445 -8.337

Ændring i likvider -81.289 8.735

Likvider primo 316.889 308.154

Likvider ultimo 235.599 316.889

Likvider specificeres således

Værdipapirer 0 168.343

Likvide beholdninger 235.599 148.546

Likvider ultimo 235.599 316.889

PENGESTRØMSOPGØRELSE
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2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)
1. Statstilskud
Uddannelsestilskud 772.387 -
Bygningstaxameter 10.279 -
Øvrige driftsindtægter 60.295 -
Særlige tilskud 295.280 -
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 82.517 -
Statstilskud ialt 1.220.757 1.190.101

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelse 148.046 -
Anden ekstern rekvirentbetaling 118.459 -
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 70.736 -
Andre indtægter 6.920 -
Deltagerbetaling og andre indtægter ialt 344.162 375.523

3. Uddannelse
Løn og lønafhængige omkostninger -679.265 -
Afskrivninger -849 -
Øvrige omkostninger -98.641 -
Uddannelse i alt -778.755 -

4. Forskning og udvikling
Løn og lønafhængige omkostninger -119.627 -
Øvrige omkostninger -18.482 -
Forskning og udvikling i alt -138.110 -

5. Formidling og videnudveksling
Løn og lønafhængige omkostninger -38.703 -
Øvrige omkostninger -26.660 -
Formidling og videnudveksling i alt -65.363 -

6. Generelle fællesomkostninger*
Løn og lønafhængige omkostninger -162.987 -
Afskrivninger -3.889 -
Øvrige omkostninger -78.010 -
Generelle fællesomkostninger i alt -244.886 -

NOTER
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2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

7. Bygninger og bygningsdrift*
Løn og lønafhængige omkostninger -39.497 -
Afskrivninger -40.446 -
Gevinst/tab ved salg af bygninger og nedskrivning på bygninger til salg 22.259 -
Øvrige omkostninger -143.670 -
Bygninger og bygningsdrift i alt -201.353 -

8. Finansielle indtægter
Renteindtægt. og andre fin. indtægter 1.622 1.978
Kursgevinster på værdipapirer 2.105 115
Finansielle indtægter 3.727 2.093

9. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre fin. omk. -88.093 -64.110
Kurstab på værdipapirer -2.758 -603
Finansielle omkostninger -90.851 -64.714

Indretning af  
lejede lokaler 

(t.kr.)

Grunde og  
bygninger  

(t.kr.)

Andet udstyr 
 og inventar  

(t.kr.)

Forudbetalte 
og uafsluttede 

(t.kr.)

I alt  
(t.kr.)

10. Materielle anlægsaktiver
Kostpris pr. 01.01.2019 12.481 3.824.690 98.936 3.752 3.939.859

Tilgang i årets løb 0 266.123 3.066 225.421 494.611

Afgang i årets løb 11.712 36.123 69.039 217.068 333.942

Kostpris 31.12.2019 769 4.054.690 32.963 12.106 4.100.528

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.2019 10.579 898.408 85.724 0 994.711

Af- og nedskrivninger i årets løb 881 37.819 6.484 0 45.185

Af- og nedskrivninger tilbageført i årets løb 11.075 24.763 69.039 0 104.876

Af- og nedskrivninger 31.12.2019 385 911.465 23.169 0 935.019

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 384 3.143.225 9.794 12.106 3.165.508

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december 2019: 2.134.400 t.kr. inkl. Campus Carlsberg, der er finansielt 
leaset. Finansielt leasede aktiver indgår i værdien med en regnskabsmæssig værdi på 2.173.4 mio.kr. pr 31.12.2019.

I forbindelse med etablering af nyt anlægsmodul er der sket omklassificering fra Andet udstyr og inventar til Grunde  
og bygninger på 55.066 t.kr.

* Opgørelsen af omkostninger til generelle fællesomkostninger samt bygninger og bygningsdrift kan ikke sammenlignes med tidligere år, idet 
Københavns Professionshøjskole er pilotinstitution på den fælles kontoplan for institutioner under UFM. Kontoplanen adskiller sig fra den 
tidligere anvendte blandt andet ved at håndtere formålskontering radikalt anderledes. Desuden er det nyt, at gevinst/tab ved salg af bygninger 
og nedskrivning på bygninger til salg skal vises i note 7. Efter de tidligere retningslinjer ville gevinsten være en del af note 2. Deltagerbetaling 
og andre indtægter. Se også omtalen heraf under redegørelsen for årets økonomiske resultat.
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2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

11. Egenkapital
Egenkapital 31. december 1990 274.939 274.939

Opskrivninger
Saldo 1. januar 18.848 18.848
Årets bevægelser 0 0
Opskrivningshenlæggelser pr. 31. december 18.848 18.848

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter
Saldo 1. januar -24.906 -22.686
Årets værdiregulering/indfrielse af sikringsinstrumenter 24.906 -2.220
Sikringsinstrumenter pr. 31. december 0 -24.906

Egenkapital i øvrigt
Saldo 1. januar 314.793 316.755
Regulering af Campus Carlsberg Årets resultat 0 -23.296
Årets resultat 49.329 21.334
Egenkapital i øvrigt 31. december   364.122 314.793

Egenkapital i alt 31. december 657.909 583.674

12. Hensatte forpligtelser
Fraflytningsforpligtelser på lejemål 3.900 3.000
Tjenestemandspensioner 533 1.323
Øvrige hensættelser 800 4.200
Hensatte forpligtelser i alt 5.233 8.523

13 Realkreditlån og eventuelle anvendte derivater 
a. Realkreditlån
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0041-079-210 Kronpr. Sofies Vej 35 DK0009392185 DKK -0,17% var. 0,42% - - 10,0 9,8 30-06-2049
0041-079-155 Haraldsgade 6 DK0009392185 DKK -0,17% var. 0,42% - - 3,3 3,2 30-06-2049
0041-079-058 Sigurdsgade 26 DK0009393746 DKK 1,5% fast 0,42% - - 86,8 85,6 30-06-2049
0041-079-090 Sigurdsgade 26 DK0009393902 DKK 1,0% fast 0,42% - - 100,0 97,6 30-06-2039
0041-079-171 Sigurdsgade 26 DK0009392185 DKK -0,17% var. 0,42% - - 89,5 87,5 30-06-2049
0041-079-197 Nyelandsvej 27 DK0009392185 DKK -0,17% var. 0,42% - - 27,1 26,6 30-06-2049
0041-079-126 Tagensvej 18 DK0009393746 DKK 1,5% fast 0,42% - - 93,5 92,2 30-06-2049
0041-078-978 Tagensvej 86 DK0009393746 DKK 1,5% fast 0,42% - - 49,7 49,0 30-06-2049
I alt 460 451,4

Kortfristet gæld (forfald < 1 år)
Langfristet gæld

15,4
436,1

Kursgevinster vedrørende lån 0,8
Låneomkostninger -1,1
Realkreditgæld, balancen 435,8
b. Anvendte derivater
Københavns Professionshøjskole har ingen anvendte derivater pr. 31-12-2019
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Afdrag 1 år Afdrag 2-5 år Afdrag efter 5 år
14. Gæld vedr. finansiel leasing (t.kr.) 13.793 58.740 1.938.847

15. Campus Carlsberg
Aftalen vedrørende Campus Carlsberg er struktureret som en finansiel 30-årig leasingaftale med start den 1. juli 2016. Af-
talen er dateret d. 6. december 2012 og forelagt og godkendt af Finansudvalget. De årlige ydelser i leasingaftalen udgjorde 
på indgåelsestidspunktet 63,9 mio. kr. (2016-priser). Dertil skal tillægges engangsbetaling og rådgiveromkostninger på 189 
mio. kr. Pr. 30. juni 2046, når aftalen udløber, vil der være en slutbetaling på 1.500 mio. kr. 

KP kender ikke den implicitte rentefod i leasingaftalen med leasinggiver, men kender kostprisen på 1.500 mio. kr. ved over-
tagelse i 2046. KP har på det grundlag, og efter dialog med moderniseringsstyrelsen, foretaget den regnskabsmæssige 
indregning. KP har ved indregningen af den finansielle leasingaftale vedrørende Campus Carlsberg anvendt en årsrente på 
2,5%, med kvartalsmæssig rentetilskrivning. 

De 2,5% er fastsat ud fra en forventet alternativ langsigtet rente, kombineret med en skønsmæssig vurdering af kostprisen 
vedr. Campus Carlsberg. Den opgjorte værdi af det finansielle leasingaktiv afskrives, som følge af den fastsatte scrapvær-
di, over leasingsaftalens løbetid, så den bogførte værdi i 2046 svarer til den værdi, som ejendommen skal overtages til. Up 
front betaling og rådgiveromkostninger afskrives over 50 år. 

Samlet set medfører indregningen, at aftalen vedrørende Campus Carlsberg påvirker årets resultat over aftalens løbetid 
frem til 2046 med samme beløb, som de betalinger, der er forbundet med aftalen. Den økonomiske påvirkning af aftalen 
fremgår nedenfor.

2016-17 2018 2019 2020 …….. 2042 2043 2044 2045 2046 I alt

Leasingydelse (husleje) 96 64 64 64 64 64 64 64 32 1.918

Up frontbetaling 189 0 0 0 0 0 0 0 0 189

Gnst. betalinger i  
leasing perioden

101 68 68 68 68 68 68 68 34 2.107*

Afskrivninger 38 23 23 23 23 23 23 23 11 682

Renter 42 51 50 50 40 39 39 38 19 1.327

Omkostninger i alt 81 73 73 73 63 62 61 61 30 2.009**

Forskel gnst.  
betalinger og omk.

20 -5 -5 -5 5 6 6 7 4

Akkumuleret forskel 31 -5 -10 -15 -22 -17 -10 -3 0

Den akkumulerede forskel på den likviditetsmæssig belastning og den regnskabsmæssige belastning vil med 47 mio. kr. 
være størst i 2032. 

*) de samlede betalinger er ikke identisk med summen af de gennemsnitlige betalinger, da up front -betalingen og rådgiver-
omkostningerne har en regnskabsmæssig levetid på 50 år. 

**) forskellen på de samlede betalinger 2.107 mio. kr. og de samlede omkostninger på 2.009 mio. kr. skyldes manglende 
renter og afskrivninger på 75 mio. kr. på up frontbetalingen der har en regnskabsmæssig levetid på 50 år, samt regulering af 
egenkapitalen på 23 mio. kr. der skyldes for lave afskrivninger i 2016 og 2017. 

Den fastsatte rente er forbundet med skøn, og en anden fastsat rente ville ændre værdien af aktivet. Men da kostprisen 
på 1.500 mio. kr. for Campus Carlsberg i 2046 kendes, og værdien af aktivet nedskrives til denne værdi over perioden, så er 
det KP’s vurdering, at denne indregning er det bedste skøn på diskonteringsrenten. Tilsvarende svarer de årlige omkostnin-
ger til den faktiske likviditetsbelastning ved aftalen over perioden.
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17. Andre forpligtelser
Institutionen har indgået normale huslejeaftaler, hvor lejen i uopsigelighedsperioden udgør ca. DKK 183,3 mio. kr. Her-
udover har KP indgået en række aftaler om elforsyning, rengøring og service, som forpligter institutionen. Forpligtel-
serne andrager 31,4 mio. kr.

16. Gæld til pengeinstitutter
Københavns Professionshøjskole har en kassekredit med kassekreditmaksimum på 35 mio. kr. Der er ikke trukket på 
kassekreditten i 2019

2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

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

Bogført værdi af pantsatte ejendomme pr. 31. december 969.818 582.156

Prioritetsgæld pantsatte ejendomme pr. 31. december 451.431 338.827

2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

19. Likvider
Livider 31. december 235.599 316.889
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2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

Personaleomkostninger
Lønninger 886.355 872.064

Pensioner 142.315 143.039

Andre omkostninger til social sikring 11.408 9.544

Personaleomkostninger i alt 1.040.079 1.024.648

Personaleårsværk
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår.  1.792,2  1.829,9 

Andel i procent ansat på sociale vilkår. 2,2% 2,5%

2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

Revision (institutionsrevisor)
Honorar for revison 831 970

Andre ydelser 1.679 3.161

Revision i alt 2.510 4.131

2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

Udlagte aktiviteter
Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 29.796 29.292
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre 29.796 29.292

2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.)

Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Tilskud 44.257 43.747

Øvrige indtægter 16.075 25.152

Indtægter i alt 60.332 68.899

Lønomkostninger 25.072 25.522

Øvrige omkostninger 35.259 43.654

Omkostninger i alt 60.332 69.177

Resultat 0 -278

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Omkostningerne er i forhold til bogføringen tillagt en andel af KP's bygningsdriftsomkostninger samt administrationsomkostninger
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2019 (t.kr.) 2018 (t.kr.) 2017 (t.kr.) 2016 (t.kr.)

Indtægtsdækket virksomhed – IDV

Omsætning 109.117 122.949 108.167 100.693

Lønninger 55.773 69.880 56.390 59.604

Øvrige drift 51.701 44.089 48.656 45.190

Indtægtsdækket virksomhed i alt 1.643 8.979 3.121 -4.101

Akkumuleret resultat 9.643 8.000 -980 -4.101

Omkostninger ved CFU 2019 fordelt på opgaver og art, t.kr.

 Opgave 1-10

 Generel 
ledelse og 

administration

Generelle 
fælles-

omkostninger  I alt Pct. 

Ordinære driftsomkostninger

Husleje 3.532.180 527.797 - 4.059.977  6,7 

Bygningsomkostninger 415.215 62.044 - 477.259  0,8 

Bygningsdrift 1.265.188 189.051 - 1.454.239  2,4 

Lønninger 21.926.215 3.146.213 - 25.072.428  41,6 

Andre ordinære driftsomkostninger  

Rejser 240.336 196.817 - 437.153  0,7 

Transport 11.985 0 - 11.985  - 

Møder, repræsentation mv. 45.085 136.970 - 182.055  0,3 

Kontorhold 0 0 - 0  - 

Vare- og tjenestekøb 15.546.161 1.103.104 - 16.649.265  27,6 

Omkostninger pva. CFU DK 0 0 - 0  - 

Bidrag til CFU DK 1.495.493 0 - 1.495.493  2,5 

Andet 0 0 - 0  - 

Bidrag til fællesfunktioner 0 0 10.491.787 10.491.787  17,4 

I alt 44.477.858 5.361.996 10.491.787 60.331.641  100,0 
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Det akkumulerede resultat over de seneste fire år opgøres efter nedenstående skema

Beholdning primo 
(t.kr.)

Overførsel fra Styrel-
sen for Videregående 
Uddannelser (t.kr.)

Overført overskud vedrø-
rende udenlandske beta-
lingsstuderende (t.kr.)

Forbrug i regn-
skabsåret (t.kr.)

Beholdning ultimo 
(t.kr.)

År

2016 4.854 2.067 0 3.208 3.712

2017 3.712 1.954 0 2.990 2.676

2018 2.676 0 0 1.452 1.224

2019 1.224 0 0 698 526

Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2019 526

Antal indskrevne stu-
derende på hele eller 
delvise fripladser 

Antal personer, der 
har fået tildelt hel/
delvis friplads

Forbrug af fripladser 
(t.kr.)

Forbrug af  
stipendier (t.kr.)

Uddannelse
Global nutrition & health 9 10 326 244

Psykomotorik terapeut 3 3 66 62

I alt 12 13 392 307

Fripladser og stipendier
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for regnskabsåret 2019 for Københavns Professi-
onshøjskole .

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om 
statens regnskab m .v . samt bekendtgørelse nr . 116 af 19 . februar 
2018 om statens regnskabsvæsen, Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets Konterings- og fordelingsvejledning mv . I henhold 
til § 39, stk . 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det 
hermed:

 — At årsrapporten er rigtig, dvs . at årsrapporten ikke indehol-
der væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder 
at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 
fyldestgørende .

 — At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis .

 — At der er etableret forretningsgange, der sikrer en øko-
nomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved 
driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten .

 — At institutionen har aflagt regnskabet i overensstemmelse 
med principperne for den fælles kontoplan .

REKTOR
Stefan Hermann

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i [§ 14 i lov om profes-
sionshøjskoler for videregående uddannelser/§ 14 i lov om erhvervsakademier for videregående 
uddannelser/§ 11 i lov om medie- og journalisthøjskolen] .

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 2 . april 2020 .

København, den 2 . april 2020

LEDELSESPÅTEGNING

BESTYRELSE

Jesper Fisker, formand Winni Grosbøll, næstformand Miriam Toft Else Sommer

Michael Egelund Maja Bødtcher-Hansen Jonas Keiding Lindholm Henning Bach Christensen

Trine Winterø Peter Westermann Caroline Holdflod Nørgaard Ditte Mundeling Samuelsen

Henrik Tarp Vang Lars Bo Wiese-Hansen Regitze Flannov
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DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for institutionen for regnskabs-
året 1 . januar - 31 . december 2019, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, 
noter og særlige specifikationer . Årsregnskabet udarbejdes efter 
lov om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk 
Administrative Vejledning, samt de retningslinjer og instrukser, 
der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet (statens 
regnskabsregler) .

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige hense-
ender er rigtigt, dvs . udarbejdet i overensstemmelse med statens 
regnskabsregler .

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revisi-
on, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 
bekendtgørelse nr . 1294 af . 12 . december 2008 om revision og 
tilskudskontrol m .m . ved professionshøjskoler for videregående 
uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen og aftale om 
interne revisioner indgået mellem Uddannelsesministeren og 
Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9 . Vores ansvar iføl-
ge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-
tegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnska-
bet” . Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav . Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs . udarbejdet i overens-
stemmelse med statens regnskabsregler . Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-
dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl .

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette .

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnska-
bet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-
tegning med en konklusion . Høj grad af sikkerhed er et højt 
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt standarderne for offentlig revision, jf . aftale om interne 
revisioner indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsre-
visor i henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt bekendtgørelse 
nr . 1294 af . 12 . december 2008 om revision og tilskudskontrol 
m .m . ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og 
ved medie- og journalisthøjskolen, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes . Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentli-
ge, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet .

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med in-
ternationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 
jf . aftale om interne revisioner indgået mellem Uddannelsesmi-
nisteren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt 
bekendtgørelse nr . 1294 af . 12 . december 2008 om revision og 
tilskudskontrol m .m . ved professionshøjskoler for videregående 
uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen . Herudover: 

 — Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der 
er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
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konklusion . Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfor-
mation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat-
te sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol .

 — Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institu-
tionens interne kontrol . 

 — Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har 
udarbejdet, er rimelige .

 — Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er pas-
sende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutio-
nens evne til at fortsætte driften . Hvis vi konkluderer, at der 
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg-
ning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnska-
bet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion . Vores konklusioner er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
vores revisionspåtegning . Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan 
fortsætte driften .

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 
under revisionen . 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen samt 
hoved- og nøgletal, herefter benævnt ledelsesberetningen .
 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen .

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses-
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 
sikkerhed om ledelsesberetningen .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, 
om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation .

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabs-
regler .

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledel-

sesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabs-
regler . Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesbe-
retningen .

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN 
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis . Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet . 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsre-
vision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne 
for offentlig revision . I vores juridisk-kritiske revision efterprø-
ver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæg-
gelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i 
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis . I vores forvaltningsrevision vurderer vi med 
høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer 
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er 
omfattet af årsregnskabet . 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er 
anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor-
tere herom i denne udtalelse . 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i 
den forbindelse .

København, den 2 . april 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr . 33 96 35 56

Lars Hillebrand 
Statsautoriseret revisor
mne26712
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