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2021 har været et begivenhedsrigt år for Københavns Professionshøjskole . I første kvartal var 
KP nedlukket på grund af covid-19 men sprællevende digitalt . I maj præsenterede regeringen sit 
udspil ”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund” . Kort før sommerferien indgik 
en bred kreds af Folketingets partier en politisk aftale om udflytning af uddannelsespladser, og 
i august fik vi den fjerde uddannelses- og forskningsminister siden KP’s etablering i marts 2018 . 
Uddannelses- og Forskningsministeriet bad os om at udflytte og etablere knap 700 studiepladser 
på uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver samt reducere optaget i 
København med yderligere 150 pladser . 

Københavns Professionshøjskole arbejder selvsagt konstruktivt med realiseringen af 
udflytningsaftalen og forsøger at påvirke rammerne for dens realisering, men vi har tydeliggjort 
for omverden og det politiske system, at den politiske aftale er markant underfinansieret 
for KP og med stor sandsynlighed kan svække vores lovfæstede forpligtelse til at forsyne 
hovedstadsregionen med dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere, radiografer, 
jordemødre og andre vigtige faggrupper . En forpligtelse der er særligt vigtig i en tid, hvor 
sygehuse, dagtilbud og skoler melder, at de ikke kan besætte ledige stillinger med uddannede 
medarbejdere . Det er vores opgave og vores ansvar at uddanne til samfundets behov . Vi håber, at 
dialogen skaber gode resultater .

Udflytningsaftalen i kombination med håndteringen af covid-19 har i 2021 haft betydelig 
indflydelse på vores udviklingskraft og på realiseringen af KP's strategi . Vi har især haft fokus på 
implementering, skalering og forankring, særligt af indsatser med tværgående sigte, men det har 
været nødvendigt på en række områder at sætte tempoet ned og fokusere på at sikre kvaliteten 
i vores studerendes uddannelse trods vanskelige vilkår grundet covid-19 . Sideløbende har KP 
fuldendt implementeringen af et omstillingsprogram, der har prioriteret 30 mio . kr . mere til 
undervisning på særligt pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen ved at flytte ressourcer 
fra primært administration til undervisning . Samarbejdet med medarbejderrepræsentanterne 
i samarbejdsorganisationen og TR-systemet har også i denne sammenhæng været meget 
væsentligt . 

Vi sætter i 2022 ekstra fokus på arbejdet med rekruttering af flere studerende til vores 
uddannelser for at skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter dimittender 
i hovedstadsregionen . KP er den professionshøjskole i landet, som har den svageste søgning 
fra både det almene gymnasium og hf, så udfordringen er betydelig . Det er desuden 
forventningen, at der politisk træffes beslutning om ændringer i såvel læreruddannelsen som 
pædagoguddannelsen i 2022, hvor implementeringsarbejdet må forventes at blive påbegyndt . 
Det er omlægninger på to meget store uddannelser, der skal håndteres i kombination med en 
udflytningsaftale, der indebærer en omfattende aktivitetsomlægning for KP . 

Søren Rotvig Erichsen
Ressourcedirektør

Jesper Fisker
Bestyrelsesformand

Stefan Hermann
Rektor

FORORD
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PÅTEGNING

REKTOR
Stefan Hermann

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

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 5 . april 2022 .

København, den 5 . april 2022

BESTYRELSE

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen BEK nr . 116 af 19 . februar 2018 
(regnskabsbekendtgørelse), de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, 
Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse LBK nr . 779 af 8 . august 2019 samt 
Uddannelses-og Forskningsstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af årsrapport . 

I henhold til § 39, stk . 4, nr . 1-3 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen BEK nr . 116 af 19 . februar 2018 (regn-
skabsbekendtgørelsen) tilkendegives det:

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

 — At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis .

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

Ledelsespåtegning

Jesper Fisker, formand  Else Sommer, næstformand Miriam Toft   Michael Egelund

Maja Bødtcher-Hansen  Jonas Keiding Lindholm  Thomas Berlin Hovmand  Trine Winterø

Peter Westermann    Rosemarie Nørgaard Visby   Charly Ngigi    Henrik Tarp Vang

Lars Bo Wiese-Hansen   Regitze Flannov    Helle Adelborg
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Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

REVISIONSPÅTEGNING PÅ 
ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Professi-
onshøjskole for regnskabsåret 1 . januar – 31 . december 
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige 
specifikationer . Årsregnskabet udarbejdes efter af Uddan-
nelses-og Forskningsministeriet regnskabsparadigme og 
vejledning for 2021, lov om statens regnskabsvæsen m .v . 
samt bekendtgørelse nr . 116 af 19 . februar 2018 om statens 
regnskabsvæsen m .v . (statens regnskabsregler) . 

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

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for 
offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Uddannelses- og Forskningsministeriets 
bekendtgørelse nr . 1294 af 12 . december 2008 om revision 
og tilskudskontrol m .m . ved professionshøjskoler for 
videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøj-
skolen . Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet” . Vi er uafhængige 
af Københavns Professionshøjskole i overens-stemmelse 
med International Ethics Standards Board for Accoun-
tants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske 
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code . 
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 overensstemmelse med statens regnskabsregler . Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, 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 likvidere institutionen, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette .

Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive 
en revisionspåtegning 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 yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for 
offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Uddannelses- og Forskningsministeriets 
bekendtgørelse nr . 1294 af 12 . december 2008 om revision 
og tilskudskontrol m .m . ved professionshøjskoler for vide-
regående uddannelser og ved medie- og journalisthøjsko-
len, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes . Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigel-
ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet .

Som led i 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, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Uddannelses- og Forskningsministe-
riets bekendtgørelse nr . 1294 af 12 . december 2008 om 
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revision og tilskudskontrol m .m . ved professionshøjskoler 
for videregående uddannelser og ved medie- og journalist-
højskolen, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen Herudover:

 — Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser 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 konklusion . Risikoen for 
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol .

 — Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af institutionens interne kontrol .

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

 — Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det 
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte 
driften . Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modi-
ficere 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 an-
det det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen .

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes årets faglige resul-
tater og afrapportering på den strategiske rammekontrakt 
samt hoved- og nøgletal, herefter benævnt ledelsesberet-
ningen .

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen .

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledel-
sesberetningen, 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 inkonsi-
stent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revi-
sionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation .

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet-
ningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
statens regnskabsregler .

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene 
i statens regnskabsregler . Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen .

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN 
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsre-
vision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, 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 proces-
ser, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med 
standarderne for offentlig revision . I vores juridisk-kritiske 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
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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 rapportere herom i denne udtalelse .

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

København, den 5 . april 2022
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr . 33 96 35 56

Lars Hillebrand
Statsautoriseret revisor
mne26712
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INSTITUTION
Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V
Telefon 70 890 990
CVR-nummer: 30891732
Regnskabsår: 01 .01 .2021-31 .12 .2021
Hjemstedskommune: Københavns Kommune

BESTYRELSE (pr . 1 . april 2022)
Jesper Fisker, formand  Else Sommer, næstformand  Miriam Toft 
Michael Egelund   Maja Bødtcher-Hansen  Jonas Keiding Lindholm  
Thomas Berlin Hovmand  Trine Winterø    Peter Westermann  
Rosemarie Nørgaard Visby   Charly Ngigi   Henrik Tarp Vang 
Lars Bo Wiese-Hansen  Regitze Flannov   Helle Adelborg 

DAGLIG LEDELSE
Rektor Stefan Hermann
Dekan Jakob Aagaard Harder, Det Lærerfaglige Fakultet
Dekan Annegrete Juul, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet
Dekan Randi Brinckmann, Det Sundhedsfaglige Fakultet
Direktør Tove Hvid Persson, Videreuddannelse
Ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen, Ressourceområdet

Institutionsoplysninger

Præsentation af institutionen
Københavns Professionshøjskole er en selvejende institution med Uddannelses- og Forskningsministeriet som 
ressortministerium, hvis formål er at:

 — Udbyde og udvikle videregående uddannelse og 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

 — Bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de 
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ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

Den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmu-
ligheder i hele Danmark” satte et markant politisk præg 
på efteråret på KP . Aftalen blev indgået i sommeren 2021 
af Folketingets partier, Det Radikale Venstre undtaget . 
Aftalens krav er, at KP frem mod 2030 flytter og etablerer 
uddannelsespladser uden for Storkøbenhavn, i alt kanp 
700 pladser på de fire store velfærdsuddannelser, dvs . syge-
plejerske-, lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen . 
I aftalen stilles desuden krav om etablering af et udbud af 
læreruddannelsen uden for København og Frederiksberg, 
og at KP frem mod 2030 skal reducere optaget i Storkø-
benhavn på øvrige uddannelser med op til 10 pct . Inden 
den 12 . januar 2022 skulle KP indsende sin foreløbige plan 
for udflytningen af uddannelsespladser – den såkaldte 
institutionsplan . 

På baggrund af data om bl .a . demografisk udvikling i 
Region Hovedstadens kommuner, uddannelsessøgning, 
frafald, praktikmuligheder og beskæftigelsestal samt 
økonomiske beregninger har KP vurderet, at det ikke er 
forsvarligt at udflytte uddannelsespladser i det omfang, 
som er forventningen med den politiske aftale – hverken 
økonomisk, i forhold til KP’s forpligtelse til at dække det 
regionale arbejdsmarkeds behov for professionsuddan-
nede eller i forhold til at bevare høj kvalitet og faglighed i 
uddannelsesmiljøerne .

KP’s foreløbige plan for udflytning af uddannelsespladser 
frem mod 2030 er derfor ambitiøs men realistisk ud fra 
et fagligt perspektiv . Den lægger op til at indlede udflyt-
ningsarbejdet fra sommeren 2023 med 33 pladser årligt på 
læreruddannelsen stigende til 66 pladser årligt fra 2027 . 

Derudover er den foreløbige plan at udflytte 120 pladser 
på sygeplejerskeuddannelsen samt 64 pladser på social-
rådgiveruddannelsen årligt . Vi har desuden foreløbig en 
plan om på sigt at oprette 80 nye pladser på sygeplejerske-
uddannelsen . En plan som er dybt afhængig af, at der kan 
tilvejebringes flere praktikpladser og kliniske vejledere . 

Først efter yderligere, grundig analyse i løbet af 2022 vil 
KP tage stilling til, hvordan kravet om reduktion i op-
taget på de øvrige uddannelser skal håndteres . Vi er dog 
nødsaget til fra sommeren 2022 at reducere optaget på 
radiografuddannelsen med 30 pladser og jordemoderud-
dannelsen med 12 pladser . Det sker, fordi Region Sjæl-
land har hjemtaget praktikpladser, som KP tidligere har 
forsynet . KP fik ikke tildelt de nyoprettede udbud af disse 
uddannelser i Næstved og Slagelse, som fremover udbydes 
af Professionshøjskolen Absalon .

Det geografiske fokus for KP’s udflytning af pladser på vel-
færdsuddannelserne er Nordsjælland . I Hillerød har vi et 
stærkt fagligt miljø allerede, hvor sygeplejerske, pædagog, 
psykomotorik, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannel-
sen er til stede . Vi er dog udfordret ved, at der ikke er plads 
til flere studerende inden for de nuværende bygningsmæs-
sige rammer i Hillerød . Dette kan forsinke den foreløbige 
indfasningsplan og sætter desuden yderligere en streg 
under, at den politisk bestemte udflytning af uddannelses-
pladser er alt andet end økonomisk holdbar for KP .

Indledning

Ledelsesberetning
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ÅRLIG STATUS PÅ STRATEGI

I 2021 har fokus især været på implementering, skale-
ring og forankring af de nye værktøjer og arbejdsgange, 
som er udviklet i en række strategiske indsatser med et 
særligt tværgående sigte, herunder større pilotprojekter i 
arbejdsgrupper med deltagelse af uddannelser på tværs af 
institutionen . Flere af disse, herunder ”møde- og deltagel-
sespligt på 1 . studieår”, ”studenterundervisere ”og ”studie-
startsprøver”, fik i året, der gik, yderligere udbredelse og 
er under implementering på de fleste af KP’s uddannelser . 
Udover de tværgående indsatser har afdelinger og fakulte-
ter også arbejdet grundigt og ambitiøst med en lang række 
indsatser i forlængelse af strategiens fire prioriteter samt 
med lokale indsatser på uddannelserne . Den overordnede 
status for strategiens fire prioriteter er følgende:

1) Stærke studerende har udviklet sig fra at være 
et målbillede til at blive en del af dagligdagen på KP . Det 
er et fyrtårn, som vi pejler efter og arbejder med både 
tværgående og i uddannelsernes indsatser og aktiviteter, og 
vores omverden kender prioriteten som en tydelig markør 
for KP . Vi har i 2021 vedtaget at udbrede og implementere 
flere indsatser, der understøtter stærke, faglige fællesskaber 
blandt de studerende, bl .a . brug af studenterundervisere, 
studiestartsprøve og møde- og deltagelsespligt på 1 . stu-
dieår . Desuden arbejder vi fortsat med at udvikle og styrke 
peer feedback mellem studerende, styrke brobygning til 
gymnasier og HF samt arbejdet med udvikling af vores 
bygninger og uddannelsessteder gennem bl .a . campus-
masterplan og bygningsanalyser med henblik på at skabe 
kulturrige og bæredygtige campusmiljøer . Vi har desuden 
en indsats om bæredygtighed på KP’s campusser, som 
leverer ressourcemæssige besparelser . 

STUDERENDE GIVER HINANDEN PEER 
FEEDBACK
Under den strategiske indsats om stærke studerende har 
KP igangsat en række indsatser, herunder at studerende 
giver hinanden peer feedback i undervisningen . Arbejdet 
med peer feedback baserer sig på fire metoder, som er 
udvalgt på baggrund af et længere udviklingsarbejde og af 
undervisere med erfaring med peer feedback . Metoderne 
er valgt med didaktisk diversitet for øje samt med henblik 
på, at mange undervisere vil kunne se sig selv anvende 
en af metoderne i deres undervisning . Til at understøtte 
indsats og undervisere er der udarbejdet en hjemmeside, 
peerfeedback .dk, som præsenterer metoder, materiale og 
korte filmklip . Nye adjunkter præsenteres for metoderne 
i deres adjunktforløb, ligesom KPs interne kompetence-
portal tilbyder kompetenceudvikling . KP’s arbejde med 
peer feedback er desuden eksemplificeret i bogen ”Peer 
feedback – hvorfor og hvordan . En håndbog til professi-
onsbachelorstuderende” . 

KULTURRIGE CAMPUS- OG 
STUDIEMILJØER 
I KP’s strategi er et af målbillederne, at KP ønsker bæredyg-
tige og kulturrige campus- og studiemiljøer . Selvom KP 
er en ung professionshøjskole, har den masser af historie 
samt uddannelses- og professionsidentitet . Det skal kunne 
ses og mærkes – både af de studerende, ansatte og gæster . 
Projekterne udvikler sig løbende, nogle blev udsat pga . 
covid-19, og flere initiativer og lokationer er kommet til . 
Som eksempler på initiativer til at fremme kulturrige 
campus- og studiemiljøer, der er arbejdet videre på i 2021, 
kan nævnes professionsidentitetsliggørelse af områder og 

KP’s strategi ”Fælles om fremragende undervisning” tegner visionen og den strategiske 
retning for 2019-2023 . Dermed blev det i 2021, at vi kunne gøre midtvejsstatus . Den viste, 
at strategien overordnet er veletableret og kendt i hele organisationen, og at der er fokus på 
omverden og på de ambitioner for undervisningen, som strategien tegner op . KP er blevet en 
samlet organisation med fælles systemer, fælles vision og fælles retning . Fokus er flyttet fra 
fusion og opbygning til udvikling af en kultur, hvor der er plads til professionernes forskelli-
ge identiteter samtidig med, at vi står som et stærkt og samlet KP over for nye udfordringer .
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miljøer på Campus Carlsberg efter de uddannelser, der 
bruger bygninger og etager; navngivning af auditorier; 
events for studerende, hvor de kunne møde alle studen-
terforeninger; ”bøgernes KP” med etablering af synlige 
og tilgængelige bogreoler og bøger på etager og gange; en 
beskrivelse af KP’s historie i både bogform og som historie-
væg; fælles morgensang for alle medarbejdere en gang om 
måneden (digitalt under nedlukningen); højskolesangbo-
gen til alle ansatte; udarbejdelse af professionsløfter, som 
i sommeren 2021 oplæstes ved alle dimissioner samt en 
KP-dag med fælles faglige arrangementer og workshops 
arrangeret og afholdt af kollegaer for kollegaer til inspirati-
on på tværs af KP . Desuden en lang række kunstprojekter 
på de forskellige lokationer . KP Højskole, som afholdtes 
første gang i 2020, måtte desværre aflyses i 2021 grundet 
covid-19 . Formålet med KP Højskole er at skabe et tilbud 
og en anledning til, at ansatte, men også gerne studerende 
og eksterne, kan mødes til frie og åbne diskussioner om te-
maer og problemstillinger relateret til KP’s uddannelser og 
professioner i et historisk eller samfundsaktuelt perspektiv .  

Brobygning
KP har i 2021 sat endnu mere fokus på at 
styrke brobygningen til gymnasier og HF. 
Herunder et samarbejde med VUC’er i ho-
vedstadsområdet. Samarbejdet har udmøn-
tet sig konkret i, at pædagogstuderende 
kommer på besøg i HF-klasserne, fortæller 
om uddannelsen og giver autentiske beret-
ninger om studieliv og arbejdsformer, så 
HF-eleverne i endnu højere grad får viden 
om, hvad det vil sige at starte på en profes-
sionsuddannelse. 

På læreruddannelsen arrangerede vi i 2021 
en ”boys day in science” (tilsvarende girls 
day in science på universiteterne), hvor 300 
2.g-elever fra NEXT Sukkertoppen deltog 
en halv dag i et innovationsforløb på KP’s 
Campus Carlsberg, der involverede stude-
rende fra en række fagretninger på lærer-
uddannelsen. Drengene var opdelt i grupper 
med hver tre lærerstuderende tilknyttet, der 
understøttede en koncentreret udviklings-
proces, der pegede ind i naturfag/teknologi, 
frem mod en innovation under temaet ”for-
lystelse”. Til slut stemte deltagerne på den 
bedste innovation. Der var stor motivation 
og engagement blandt de deltagende elever, 
og vurderingen er, at samme model vil kunne 
anvendes på andre fagområder, fx psykologi, 
praksis-musiske fag (billedkunst), samfunds-
fag, idræt mv.
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2) Forskning og udvikling i undervisning og 
praksis . Fokus for forskning og udvikling i 2021 har i 
høj grad været på strategisk prioritering af midler samt på 
styrket strategisk forskningsledelse og kapacitetsopbyg-
ning på området . Derfor gennemførte vi et omstillingspro-
gram på forskningsområdet med henblik på at fokusere 
ressourcerne og målrette dem udvalgte områder, hvor KP 
kan gøre sig særligt relevant og gældende . 

3) Laboratorier i praksis er med til at styrke de stu-
derendes praksiskompetencer, som efterspørges af aftager-
ne . Her arbejdes med laboratoriedidaktik, læringslaborato-
rier og simulationsaktiviteter, bl .a . i Future Classroom Lab, 
Play Lab, Uddannelseshospitalet, Sundhedsklinik mv . 
Gennem træning og simulation styrker vi vores studeren-
des læring og koblingen mellem teori og praksis . I labora-
torierne innoveres og læres på nye måder, eksperimenterne 

får lov at skyde op, og nye metoder afprøves . Laboratorier i 
praksis er således efterhånden et fast element af alle uddan-
nelser og noget, som de studerende kender til og møder i 
løbet af deres studie . I 2021 ansatte vi ni undervisningsdo-
center med fokus på fremragende undervisning, som skal 
bidrage til at udvikle undervisningen . 

4) Stærke arbejdsfællesskaber er et kendt og 
anerkendt begreb på KP, og vi er godt i gang med fortsat at 
udvikle og omsætte det . I 2021 har uddannelserne arbejdet 
med at implementere en strategisk indsats for mere og bed-
re undervisning, som bl .a . udløber af det omstillingspro-
gram, KP gennemførte ultimo 2020 med formålet at flytte 
flere ressourcer til undervisningen . I forlængelse heraf har 
vi arbejdet på at indfri de potentialer, som kan ligge i at 
ændre på undervisningstilrettelæggelsen; fx i omlægning 
af forelæsninger til e-læringsforløb med tydeligere afsæt i 

CAMPUSMASTERPLAN
Bestyrelsen godkendte i juni 2021 KP’s campusmasterplan . Det er en strategisk retning og referenceramme for udviklingen 
af uddannelses- og studiemiljøer, der bygningsmæssigt understøtter de faglige ambitioner, som bl .a . kommer til udtryk i KP’s 
strategi ”Fælles om fremragende undervisning” . Udviklingen af uddannelses- og studiemiljøer i København/Frederiksberg 
og i Nordsjælland vil således ske med campusmasterplanen som strategisk rettesnor .

Tættere integration mellem uddannelser og praksis
Til grund for campusmasterplanen ligger et campusbegreb, der afspejler KP’s omverdenengagement og indebærer, at KP ser 
potentialer i en tættere integration mellem vores uddannelser og de omkringliggende byområder . I den fortsatte, løbende ud-
vikling af bygninger og arealer skal derfor vægtes en synlig og veldefineret faglig identitet, der forstærker de enkelte uddan-
nelsers selvforståelse i mødet mellem professionerne . På den måde understøtter uddannelsesmiljøerne en tværprofessionel 
forståelse og helhedsorienteret træning af praksis mellem de mange uddannelser .

Bæredygtighed i bygningsmassen
Derudover ligger det i den strategiske retning for udvikling af bygningsmassen, at KP skal højne bæredygtighed . Bygningers 
energiforbrug udgør næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, og en grundlæggende præmis for at ned-
bringe KP’s ressourceforbrug i årene fremover vil være at tilpasse antallet af kvadratmeter . Tomme lokaler koster unødvendi-
ge ressourcer til bl .a . opvarmning og ventilation, og KP’s bygninger skal derfor udnyttes optimalt med omtanke, mådehold 
og ansvarlighed . Ved at anvende arealer og faciliteter fleksibelt på tværs af KP og til flere formål, begrænses energiforbrug og 
klimabelastning samtidigt med, at den økonomiske bæredygtighed i bygningsmassen styrkes .

Trekantsgrunden 
På Ydre Nørrebro har KP et stærkt ønske om at erhverve den såkaldte Trekantsgrund, der støder op til vores nuværende loka-
tion på Sigurdsgade . Ud over at etablere en mere effektiv og uddannelsesegnet lokation, er det ambitionen at udvikle stærke 
uddannelsesmiljøer, hvor studerendes faglige læring kan bringes i spil i et lokalområde, der bærer præg af sociale, sund-
heds- og uddannelsesmæssige udfordringer . Det kan bidrage til at løfte hele området og styrke de dimittender, vi uddanner, 
i tråd med campusmasterplanen – og kan samtidigt tilpasses den forventede mindre studentermasse i København grundet 
udflytningsplanen .
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praksis og forskning, etablering af nye undervisningsfor-
løb med udvidet praksissamarbejde og træne-/øveaktivi-
teter, samt indførelse af forelæsninger og digitale forløb . 
Ambitionen er at sikre en øget kvalitet i undervisningen og 
på de fleste uddannelser også et timeløft .

STÆRKE ARBEJDSFÆLLESSKABER 
UNDER OG EFTER COVID-19-
NEDLUKNING
Digitalt har KP bevæget sig med syvmileskridt under 
covid-19-nedlukningen, og vi ønsker at fastholde vores 
fokus på, hvordan det digitale kan styrke vores samarbej-
de, arbejdsgange og videre udvikling af fælles didaktisk, 
digital undervisning . KP udarbejdede primo 2021 en 
digital ambition og etablerede et koordinationsudvalg og 
en projektorganisering herfor . Den digitale ambition har 
tre fokusområder: 1) Digitalisering i og omkring under-
visningen, 2) digital administration og 3) professionsfaglig 
teknologiforståelse i uddannelserne .

Samtidig har KP post-covid-19 fokus på, at det nære og fæl-
les skal fylde mere igen . I 2021 har vi udarbejdet en politik 
for studenterinvolvering, der understøtter vores ambitioner 
om at sætte de studerende i centrum . Vi har sat fokus på 
peer supervision blandt ledere og medarbejdere . Og vi har 
sat arbejdet med professionelle læringsfællesskaber blandt 
både studerende og medarbejdere forrest og vil fortsætte 
med at styrke disse indsatser yderligere fremover .

Erfaringer med møde- og 
deltagelsespligt på 1 . studieår
KP afsluttede i marts 2021 to evalueringer af 
henholdsvis mødepligt og deltagelsespligt for 
de studerende på 1. studieår. På baggrund af 
de gennemførte evalueringer anbefalede en 
arbejdsgruppe, at indsatserne udbredtes til 
alle uddannelser på KP i flere tempi. 

Med udgangspunkt i de afprøvede mo-
deller og metoder for mødepligt og delta-
gelsespligt er initiativet således allerede 
implementeret på pædagog-, lærer-, sy-
geplejerske- og psykomotorikuddannelsen, 
tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen samt 
socialrådgiveruddannelsen (sidstnævnte kun 
deltagelsespligt). Ambitionen er, at møde- og 
deltagelsespligt på 1. studieår er implemen-
teret på alle uddannelser senest i studieåret 
2022/23.
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KP har brugt 2021 til at gennemføre et samlet gennem-
løb af vores kvalitetssikringssystem, hvor alle elementer 
gennemføres, som de er designet og planlagt . Grundet 
covid-19-situationen var dette ikke muligt i 2019 og 2020 . 
For KP er det afgørende, at uddannelsernes kvalitet fast-
holdes og løbende udvikles, og at dette sker med input fra 
aftagere og andre eksterne interessenter . Som en del af kva-
litetssystemet gennemføres hvert år uddannelsesgennem-
gange af udvalgte uddannelser med eksterne eksperter . 
Formålet med gennemgangene er at få input til, hvordan vi 
kan styrke uddannelsens kvalitet og relevans . I 2021 blev 
der gennemført seks uddannelsesgennemgange: Professi-
onsbachelor i ernæring og sundhed, professionsbachelor 
i fysioterapi, professionsbachelor i kristendom, kultur 
og kommunikation, professionsbachelor i tekstildesign, 
-håndværk og formidling, den sociale diplomuddannelse 
og akademiuddannelsen i socialt arbejde samt diplomud-
dannelsen i socialformidling . Ligeledes gennemfører KP 
fagfællevurderinger af vores forsknings- og udviklingspro-
grammer med det formål at få eksterne eksperters input til, 
hvordan vi kan styrke og udvikle dem . 

KP har stort fokus på de interne dialoger mellem di-
rektion, ledelse og medarbejdere om kvaliteten af vores 
uddannelser . I foråret 2021 blev den årlige status på strategi 
og kvalitet gennemført for alle uddannelser . Her forholder 
den samlede ledelsesstreng sig til, hvilke udfordringer og 
potentialer, der er for den enkelte uddannelse/udbud, samt 
hvilke prioriterede handlinger, der skal være fokus på i 
løbet af året . I 2021 blev der desuden gennemført neddyk 
i uddannelsernes kvalitet, en slags interne audits på alle 
uddannelser, som gennemføres hvert 2 . år med det formål 
at sikre, at uddannelsernes lokale kvalitetsarbejde forløber 
i overensstemmelse med de fælles rammer, som KP har . 

INSTITUTIONSAKKREDITERING
KP skal som andre videregående uddannelsesinstitutioner 
akkrediteres hvert 6 . år . I foråret 2022 er det KP’s tur til at 
byde velkommen til et eksternt panel bestående af danske 
og nordiske eksperter og Danmarks Akkrediteringsinsti-
tution . Som en del af forberedelsen til institutionsakkredi-
teringen udarbejdes en institutionsrapport, som beskriver, 
hvordan vi har organisereret vores arbejde med at sikre 
kvaliteten af vores uddannelser og udbud . Rapporten 
indeholder desuden den øverste ledelses selvevaluering 

af styrker, svagheder og udviklingsmuligheder ved KP’s 
kvalitetssystem . Arbejdet med selvevaluering har i 2021 
givet anledning til gode drøftelser med vores studerende i 
Studenterrådet (SRKP), bestyrelsen, i chefgrupperne og i 
Hovedsamarbejdsudvalget, hvor undervisere, ledere, che-
fer og direktionen er repræsenteret . Input fra drøftelserne 
har bidraget til, at vi i fællesskab har sat fokus på svagheder 
og styrker og haft dialog om, hvordan vores kvalitetsar-
bejde kan udvikle sig til gavn for vores studerende og de 
professioner, som vi uddanner til .

Understøttelse af datainformeret 
ledelse
KP har et ledelsesinformationssystem, byg-
get i programmet Power BI, der samler en 
lang række data og nøgletal til det løbende 
arbejde med drift, kvalitetssikring og stra-
tegiske indsatser på uddannelserne. På en 
intuitiv og overskuelig måde fremstilles data 
om fx optag, indskrevne, eksamener, gen-
nemførsel og frafald samt undervisnings-
evalueringer kontinuerligt og i interaktive 
rapporter. Også nøgletal, der peger ind i 
KP's strategiske prioriteter og målbilleder, er 
samlet i en særlig rapport. Alle chefer, ledere 
og medarbejdere på KP har adgang til syste-
met, som er et vigtigt og brugbart værktøj 
for uddannelserne.

ÅRLIG STATUS PÅ KVALITET
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2021 VAR (IGEN) PRÆGET AF COVID-19
2021 blev igen et år præget af covid-19, som vi kendte det 
fra året før . De hele eller delvise nedlukninger og løben-
de restriktioner har haft konsekvenser for studielivet og 
rammerne for undervisningen; mange aktiviteter har 
været omlagt til digitalt format, og arrangementer har 
måttet begrænses eller udskydes – igen . Derfor skal endnu 
engang lyde en stor tak til alle studerende, undervisere, 
administrativt personale, kristestab, lokale beredskabs-
grupper med mange flere for den kæmpestore indsats, 
de har ydet også i 2021 . Der er udvist både hjælpsomhed, 
tålmodighed og overskud under vilkår, som ikke altid har 
været lette at drive undervisning og navigere i . Heldigvis 

har vi kunnet læne os ind i de erfaringer, vi opbyggede i 
2020, og vi er blevet bekræftet i, at KP står som en stærk og 
samlet institution, også i krisetider .

COVID-19-KOMPENSERENDE TILTAG
KP modtog i 2021 midler til kompenserende tiltag grun-
det covid-19-nedlukninger målrettet afgangsstuderende 
på videregående uddannelser med meget praksisrettet 
undervisning . Midlerne var afsat af regering og Folketinget 
til ekstra aktiviteter, som de videregående uddannelses-
institutioner skulle udvikle og afholde . Herunder ekstra 
undervisning og vejledning, sommerskoler, forskudte 
eksaminer eller weekendundervisning – fx på uddannel-

GRUND UDDANNELSER

15

Københavns Professionshøjskole (KP) er en af de største uddannelsesinstitutioner i hoved-
stadsområdet med 20 .000 studerende . Vi uddanner de pædagoger, lærere, sygeplejersker, 
fysioterapeuter, socialrådgivere med mange flere, som udgør rygraden i det danske velfærds-
samfund . Vi udbyder og udvikler videregående uddannelser i tæt samarbejde med praksis 
og uddanner kompetente og kvalificerede medarbejdere til ansættelse i dagtilbud, skoler, 
bosteder, sociale indsatser, sundhedsvæsenet, administration mv .
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Antal indskrevne pr . 1 . marts 2022 på KP’s grunduddannelser
Pædagog 5564

Fysioterapeut

Katastrofe- og risikomanager 344
Radiograf 261

Natur- og kulturformidling
138

Global Nutrition and Health
72

Sygeplejerske 4118

Ernæring og sundhed 674

Bioanalytiker 421

Administrationsøkonom
160

Sundhedsadministrativ koordinator
83

Laboratorieteknologi
38
17

Lærer 3617

Offentlig administration 474

Laborant 403

Professionsbachelor i skat
Tekstilformidler

164

Kristendom, kultur og kommunikation
93

Socialrådgiver 1736

Ergoterapeut 435

Jordemoder 379

Psykomotorisk terapeut
Pædagogisk assistentuddannelse

185
229

Tegnsprogs- og skrivetolk
59

961

serne pædagog, psykomotorik, fysioterapeut, jordemo-
der, ergoterapeut, bioanalytiker, laborant, sygeplejerske, 
ernæring og sundhed . Aktiviteterne faldt inden for fire 
overordnede kategorier: 

1 . Praksis-/værksted eller ”træningsdage”, bl .a . om bor-
gernære relationer, den professionelle samtale, idræt, 
madkundskab, håndværk og design, øvelser i mikro-
biologi, måling af blodtryk og akutsimulation .

2 . Ekstra-undervisning, bl .a . supervision faciliteret af 
undervisere, outroforløb, peer-supervision-forløb, for-
beredelse frem mod prøver og afgangsprojekt, metode 
og videndeling . Desuden ekstra vejledning . 

3 . Workshops og tilbud om bl .a . konflikthåndtering 
og samarbejde m . forældre/pårørende, kompe-
tenceworkshopdag om kobling mellem praksis og 
faglighed, kliniske workshops og åbent laboratorium 
og workshops med udgangspunkt i laboratorieunder-
visning tidligere i uddannelsen .

4 . Trivsel, bl .a . tilbud om mentorforløb, trivselsarrange-
menter, trivselssamtaler med studiegrupper, under-
støttelse af studiegruppearbejdet og forskellige sociale 
aktiviteter .

SUNDHEDSADMINISTRATIV 
KOORDINATOR GODT FRA START
KP optog i sommeren 2021 de første studerende på den 
nye uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator . 
Uddannelsen kom rigtig godt fra start og kunne fylde 
samtlige 90 studiepladser op . Uddannelsen erstatter den 
tidligere lægesekretæruddannelse, idet bl .a . tværgående 
koordinering i forhold til patienter samt nye teknologiske 
løsninger og digitale arbejdsgange stiller mange nye krav 
til det sundhedsadministrative arbejde .

Retningslinjer for forebyggelse og  
håndtering af krænkelser
På KP stræber vi efter en kultur, der bygger 
på respekt og professionalisme, anstændig-
hed og ordentlighed. Vi har et fælles ansvar 
for at skabe et studie- og arbejdsmiljø fri for 
mobning og seksuel chikane eller forskels-
behandling på baggrund af køn, etnicitet, 
seksualitet, religion mv. 

En arbejdsgruppe bestående af studeren-
de, medarbejdere og chefer har udarbejdet 
en række anbefalinger, der skal styrke KP’s 
håndtering og forebyggelse af krænkel-
ser. Resultatet af arbejdet mundede ud i, 
at rektor i november kunne udmelde KP’s 
retningslinjer for forebyggelse og håndtering 
af krænkelser.
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FOKUS PÅ STUDIELIV OG TRIVSEL
Kickstart af studenterforeningslivet på KP 
Studenterrådet ved KP har arbejdet intenst for at inspirere 
til genstart af det studiesociale liv . Med udgangspunkt i, 
at mange foreninger grundet covid-19-nedlukningen har 
haft store udfordringer med at fastholde medlemmerne 
og ligeledes at tiltrække nye medlemmer, valgte Studen-
terrådet at afholde en inspirationsuge på fire af de største 
campusser . Her var der dagligt et hav af tilbud inddelt på 
temaer for hver dag . KP’s studerende kunne således opleve 
alt fra loppemarked, fodboldturnering, foredrag om køn 
og diversitet til koncert med en større dansk kunstner . Alt 
sammen med det formål at genskabe det studiesociale liv 
og inspirere til at nye studenterforeninger kunne opstå .

Kick-off for alle frivillige 
I efteråret afholdt Studenterrådet det første kick-off, som 
var et opkvalificeringsforløb for alle frivillige på KP . Her 
fik frivillige studerende værktøjerne til, hvordan man kan 
skabe reel forandring gennem KP’s studenterorganisering 
og studiesociale aktiviteter . Hensigten med forløbet var 
således at klæde de frivillige studerende på til at skabe 
bæredygtige relationer og bygge stærke fællesskaber med 
en værktøjskasse skræddersyet til KP .

Understøttelse af De Studerendes Råd
Det Sundhedsfaglige Fakultet har i 2021 udpeget en 
studenterkoordinator for hvert institut, som har til opgave 
at understøtte de lokale Studerendes Råd i deres løbende 
arbejde og i rekrutteringen af nye studerende til det studen-
terpolitiske arbejde og den øvrige planlægning . Studenter-
koordinatorerne arbejder tæt sammen med uddannelsesle-
derne på de enkelte uddannelser om at styrke inddragelse 
og involvere de studerende .

Fra fredagsbarer til studiecaféer
Fester, fredagsbarer og andre arrangementer arrangeret af 
KP-studerende, spiller en vigtig rolle for et godt studiemiljø 
på KP . Vi har derfor høje ambitioner for vores fredagsbarer 
og deres rolle i at understøtte det vigtige sociale element i, 
at man kan mødes på tværs af uddannelser . I 2021 har vi 
sammen med vores fredagsbarer arbejdet på en kulturæn-
dring, hvor vi som uddannelsesinstitution ønsker flere ar-
rangementer, fester og fredagsbarer uden alkohol . Konkret 
har det betydet, at vi på KP har ændret vores fredagsbarer 
til studiecaféer, som nu tilbyder en palet af aktiviteter og 
tilbud både med og uden alkohol for at kunne inkludere 
den samlede studentermasse .
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BÆREDYGTIGE CAMPUSMILJØER OG 
GRØNT REGNSKAB
 KP’s strategiske målbillede om bæredygtige campusmiljø-
er understøttes af en række initiativer, som i 2021 spændte 
bredt . På det strategiske plan blev bæredygtighed indar¬-
bejdet i campusmasterplanen, og på det operationelle 
plan blev der realiseret flere konkrete tiltag i KP’s fysiske 
campusmiljøer, fx ”vild med vilje”-beplantning, genbrug 
af byggematerialer og affaldssortering .

KP udviklede i 2021 et Grønt regnskab, som redegør for 
udviklingen af KP’s klima- og miljøpåvirkning . Ud over 
dataanalyser rummer Grønt regnskab også fortællinger 
om konkrete initiativer, som understøtter udviklingen af 
mere bæredygtige campusmiljøer .

En væsentlig indsats i KP’s arbejde med bæredygtighed 
har fokus på synliggørelse og involverende debat med 
studerende og medarbejdere . KP har derfor i 2021 kørt 
en kommuni¬kationsindsats på infoskærme og intranet, 
som bl .a . har vist eksempler på KP’s bæredygtige tiltag . 
Studerende og medarbejdere er blevet involveret i idéud-
vikling gennem såkaldte ”bæredygtige dilemmalounges” 
og debatmøder omkring temaerne i Grønt regnskab . Det 
har givet input til flere indsatsområder for at nedbringe 
campusmiljøernes klima- og miljøbelastning .

Under perioderne med covid-19-nedlukning har KP’s byg-
ninger kørt med minimum drift . Fraværet af studerende 
og medarbejdere afspejles i Grønt regnskabs data, hvilket 
er særlig tydeligt i forhold til affald og flytransport, hvor 
data afviger markant grundet covid-19-forhold .

Uddrag fra Grønt regnskab

Ressourceforbrug delmål Enhed 2018 2019 2020 Mål indikator

Reduktion af CO2-emmisioner
- CO2-udledning for flytrafik
- CO2-udledning for affald
- CO2-udledning for el og varme

Ton
Ton
Ton

242
139,66

2.150

228
132,70

1.717

14
84,33
1.153

Reduktion af energiforbrug
- Total energi (el + varme) MWh 15.086 14.250 12.463

Reduktion af affaldsmængde
- Affald på KP i alt Ton 536,52 528,31 343,51

Øget genanvendelse af affald
- Genanvendt affald i alt % 19,76 21,57 20,84

Reduktion af vandforbrug
- Vandforbrug M3 34.791 35.828 28.595

"Bæredygtig Dilemmalounge” er et nyt initiativ på KP, 
hvor Facility Management involverer studerende og 
medarbejdere i arbejdet med bæredygtig udvikling af 
KP’s fysiske rammer . Arrangementerne har et panel-
format inspireret af Mads/Sara og Monopolet, hvor 
panelet drøfter og diskutere ideer til, hvordan vi kan få 
mere bæredygtige campusmiljøer på KP – men også de 
dilemmaer, som kan være forbundet med nye tiltag og 
prioriteringer . Formålet er at indsamle konkrete idéer 
og tage temperaturen på, hvor langt vi er villige til at gå i 
bæredygtighedens navn .
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MARKANT ØGET INTERESSE FOR AT 
UDDANNE SIG TIL MERITPÆDAGOG
Den store efterspørgsel på uddannede pædagoger i Region 
Hovedstaden kom i 2021 konkret til udtryk i en markant 
øget interesse fra kommunerne i at uddanne medarbej-
dere til meritpædagog . Således optog KP i 2021 mere end 
200 flere studerende på uddannelserne til meritpædagog 
end i 2020 svarende til en stigning på 121 pct . Finansie-
ringen af meritpædagoguddannelsen er dog ikke fulgt 
med udviklingen i den almindelige pædagoguddannelse, 
hvilket blandt andet betyder et lavere timetal på merit end 
på ordinær pædagoguddannelse . Vi vil derfor arbejde for, 
at meritpædagoguddannelsen har samme økonomiske 
vilkår som ordinær pædagoguddannelse .

Stigningen ses på den ordinære meritpædagoguddannelse, 
som KP har udbudt i 20 år . En del af forklaringen er, at 
KP i 2021 for første gang udbød meritpædagoguddan-
nelsen som såkaldt sporskifte, der er målrettet personer, 
som allerede har en videregående uddannelse men ikke 
nødvendigvis pædagogisk erhvervserfaring . Dermed letter 
sporskifteuddannelsen adgangen til det pædagogiske fag 
for en helt ny målgruppe med en drøm om at bruge deres 
viden og erfaringer i arbejdet med børn i dagtilbud . 

I foråret 2020 blev 2 .500 kvadratmeter græsplæne på Campus Nord 
i Hillerød pløjet op, og der blev i stedet sået et hav af forskellige 
blomster til gavn for dyrelivet og blomsterglade studerende og med-
arbejdere . Tiltaget har samtidig medført, at den afskaffede græsslå-
ning skåner miljøet for CO2-udledning og samtidig har økonomisk 
sidegevinst i driftsbudgettet . KP arbejder videre på at genskabe en 
mere mangfoldig natur i campusmiljøerne, som medvirker i den 
fælles indsats for større biodiversitet .

Mere og bedre undervisning på 
KP’s uddannelser
I 2021 har uddannelserne arbejdet med at 
implementere en strategisk indsats for mere 
og bedre undervisning. Indsatsen udløber af 
blandt andet omstillingsprogrammet, som 
godkendtes af bestyrelsen i december 2020, 
hvor ressourcer fra administration og uddan-
nelser med høj finansiering omprioriteres til 
uddannelser, der er lavt finansieret og har 
lavt timetal.

Uddannelserne har arbejdet med at øge 
antallet af undervisnings- og vejlednings-
timer gennem ændret tilrettelæggelse og 
for lærer-, pædagog- og socialrådgiverud-
dannelsernes vedkommende også i kraft af 
ekstra tilførte midler. De ekstra ressourcer 
til undervisning betyder, at KP kan tilbyde 
sine studerende et markant løft i antallet af 
undervisnings- og vejledningstimer. Ud over 
en forøgelse i antallet af timer har uddannel-
serne også arbejdet med at styrke kvaliteten 
af undervisningen. Konkret har man på fx 
administrationsøkonomuddannelsen arbejdet 
med en omfattende omlægning af uddannel-
sen, der bl.a. indebærer en stærkere digital 
understøttelse af undervisningen, flere træ-
ne- og øveaktiviteter samt en endnu tættere 
kobling til praksis i undervisningen. Lærer-
uddannelsen har ud over et kvantitativt løft 
af timetal også fokus på at udvikle under-
visningsformater med mere træning/øvelse, 
samarbejde med skoler og lignende.
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NY TVÆRPROFESSIONEL 
PROFILUDDANNELSE I TIDLIG INDSATS
De første år af et barns liv er helt afgørende for barnets 
videre udvikling og trivsel . Derfor lancerede Københavns 
Professionshøjskole i 2021 en ny profiluddannelse i tidlig 
indsats, som er målrettet studerende på uddannelserne til 
pædagog, socialrådgiver, jordemoder og videreuddannel-
sen til sundhedsplejerske . Netop disse fire professioner er 
det yderste og afgørende led i velfærdssamfundets støtte til 
de små børn .

Profiluddannelsen er kommet godt fra start . Både på 
socialrådgiver- og pædagoguddannelsen var der flere inte-
resserede studerende, end der var pladser . De studerende 
starter på forløbet om tidlig indsats fra 1 . semester og mod-
tager en del af deres undervisning på tværs af fagprofessi-
onerne, så de allerede under studietiden lærer at arbejde 
tæt sammen . Senere er det meningen, at de studerende skal 
i praktik i den samme kommune i hovedstadsområdet, 
ligesom der vil fx være fælles feltbesøg . KP arbejder tæt 
sammen med Københavns Kommune og Mødrehjælpen 
om profiluddannelsen . 

ARBEJDE MED FORBEREDELSE AF NY 
LÆRERUDDANNELSE PÅ KP
Regeringen bad i 2020 en udviklingsgruppe om at komme 
med forslag til, hvordan fremtidens lærere skal uddannes . 
Udviklingsgruppen leverede sit oplæg til ministeren i 
november 2021 . Udviklingsgruppen bestod af repræsen-
tanter fra Danske Professionshøjskoler, Danmarks Lærer-
forening og KL . Dekan Jakob Harder fra KP repræsente-
rede Danske Professionshøjskoler i udviklingsgruppen . 
Læreruddannelserne, organiseret gennem Læreruddannel-
sens Ledernetværk (LLN), har spillet en helt central rolle 
i forhold til at producere oplæg til den politisk nedsatte 
udviklingsgruppe . 

Medarbejdere, ledere og institutchefen fra KP har deltaget 
i og ledet vigtige arbejdsgrupper og har sat sit tydelige præg 
på de forslag, der er lagt frem af udviklingsgruppen . Fx 
har KP haft en afgørende indflydelse på det oplæg til en 
nytænkning af praktikken, hvor praktikken efter finsk 
forbillede tænkes integreret i fagene i læreruddannelsen, og 
hvor samarbejdet mellem de to arenaer for læreruddannel-
se, skole og campus, tænkes meget tættere sammen .

Ud over at KP har haft repræsentanter til at deltage i 
nationale arbejdsgrupper, har vi lokalt afholdt en række 
gå-hjem-møder, hvor vi har drøftet forskellige temaer fra 
udviklingsgruppens kommissorium, som deltagere i det 
nationale arbejde har kunnet bringe videre til arbejdsgrup-
perne, og som har informeret Jakob Harder i forhold til 
arbejdet i udviklingsgruppen . Arbejdet med at forberede 
den konkrete udvikling og implementering lokalt på KP 
afventer de politiske drøftelser og et forlig omkring lærer-
uddannelsen . Vi forventer at dette arbejde vil gå i gang i 
foråret 2022 .

ET TVÆRGÅENDE PROGRAM 
FOR PROFESSIONSFAGLIG 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE PÅ KP
Som en del af KP’s digitale ambition har der i 2021 været 
fokus på at etablere et program for professionsfaglig 
teknologiforståelse . De professioner, vi uddanner til, er i 
stigende grad præget af digitale teknologier, der påvirker 
og forandrer opgaveløsningen og dermed fagligheden i 
professionerne . Vi skal ikke bare introducere vores stude-
rende til den teknologi, der er i praksis i dag, men opbyg-
ge en faglighed og en tilgang, der uddanner og danner 
digitalt myndige fagprofessionelle, som løbende kan sætte 
sig ind i, bruge og påvirke udviklingen af digital teknologi . 
Med programsatsningen ønsker KP at besvare nogle af de 
væsentligste udfordringer i praksis . Allerede i dag viser 
forskning, at nogle borgergrupper ekskluderes systematisk 

Uddannelsesløfter
KP indførte uddannelsesløfter 
ved sommerdimissionerne 
i 2021, hvor de blev læst 
op af studerende og 
efterfølgende udleveret i 
en kuvert sammen med et 
lykønskningskort. Hensigten 
med uddannelsesløfterne 
er at styrke højtideligheden 
og stoltheden hos KP’s nye 
dimittender. Det er institutterne 
selv, der i en proces med 
inddragelse af medarbejdere, 
uddannelsesudvalg og 
studerende har formuleret 
løfterne for deres uddannelser. 

Stefan HermannRektor

Kirsten BalleInstitutchef

UDDANNELSESLØFTEJUNI 2021

PÆDAGOG
Efter at have aflagt prøve på mine erhvervede 

kundskaber og færdigheder aflægger jeg i dag 

løfte om, at jeg som pædagog vil arbejde for:

At jeg i min pædagogiske praksis vil forvalte 

min myndighed omsorgsfuldt til den andens 

bedste og behandle enhver som formål i sig selv.

At jeg vil anvende min viden og mine færdig

heder med omhu til mine medmenneskers 

udvikling, læring og dannelse og til  

samfundets gavn.

At jeg vil yde alle retfærdighed, uanset 

individuelle forudsætninger og tilhørsforhold.

At jeg nøje vil efterleve fagets juridiske 

bestemmelser i mit virke og bestandigt handle 

med integritet.
At jeg selvstændigt og i samarbejde vil opret

holde, udvikle og højne den pædagogiske 

professions faglighed.
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PÆDAGOG
Efter at have aflagt prøve på mine erhvervede 
kundskaber og færdigheder aflægger jeg i dag 
løfte om, at jeg som pædagog vil arbejde for:At jeg i min pædagogiske praksis vil forvalte 

min myndighed omsorgsfuldt til den andens 
bedste og behandle enhver som formål i sig selv.At jeg vil anvende min viden og mine færdig

heder med omhu til mine medmenneskers 
udvikling, læring og dannelse og til  samfundets gavn.

At jeg vil yde alle retfærdighed, uanset individuelle forudsætninger og tilhørsforhold.At jeg nøje vil efterleve fagets juridiske bestemmelser i mit virke og bestandigt handle 
med integritet.

At jeg selvstændigt og i samarbejde vil opret
holde, udvikle og højne den pædagogiske 
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Efter at have aflagt prøve på mine erhvervede 

kundskaber og færdigheder aflægger jeg i dag 

løfte om, at jeg som pædagog vil arbejde for:

At jeg i min pædagogiske praksis vil forvalte 

min myndighed omsorgsfuldt til den andens 

bedste og behandle enhver som formål i sig selv.

At jeg vil anvende min viden og mine færdig

heder med omhu til mine medmenneskers 

udvikling, læring og dannelse og til  

samfundets gavn.

At jeg vil yde alle retfærdighed, uanset 

individuelle forudsætninger og tilhørsforhold.

At jeg nøje vil efterleve fagets juridiske 

bestemmelser i mit virke og bestandigt handle 

med integritet.
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Efter at have aflagt prøve på mine 
erhvervede kundskaber og færdigheder 
aflægger jeg i dag løfte om, at jeg som 
pædagog vil arbejde for:

At jeg i min pædagogiske praksis vil 
forvalte min myndighed omsorgsfuldt 
til den andens bedste og behandle 
enhver som formål i sig selv .

At jeg vil anvende min viden og mine 
færdigheder med omhu til mine 
medmenneskers udvikling, læring og 
dannelse og til samfundets gavn .

At jeg vil yde alle 
retfærdighed, uanset 
individuelle forudsætninger 
og tilhørsforhold .

At jeg nøje vil efterleve fagets 
juridiske bestemmelser i mit 
virke og bestandigt handle 
med integritet .

At jeg selvstændigt og i samarbejde 
vil opret holde, udvikle og højne den 
pædagogiske professions faglighed .

PÆDAGOGLØFTET
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ved digitalisering . De fagprofessionelle udgør en afgøren-
de menneskelige faktor for, at ny teknologi accepteres af 
borgere og tilføjer værdi i en velfærdsydelse . Det viser sig 
bl .a . i socialrådgiverens praksis og på det sundhedsfaglige 
område, hvor teknologien på flere måder påvirker mødet 
med borgeren og stiller nye krav til de professionelles rolle 
og kompetencer . 

På det lærerfaglige område har KP satset stort på at bidrage 
til udviklingen af teknologiforståelse både på et nationalt 
plan og lokalt i samspillet mellem læreruddannelsen, 
Videreuddannelsen og Institut for Didaktik og Digitali-
sering . Ambitionen med det tværgående program er at 
opbygge en kapacitet, der går på tværs af uddannelser, så vi 
får et bredt og solidt fagmiljø og kan trække på tværgående 
elementer både fagligt, metodisk og organisatorisk i udvik-
lingen af professionsfaglig teknologiforståelse . 

Når man kigger på tværs af KP, er det kombinationen af tre 
komponenter, der udgør en særlig styrkeposition, som også 
bekræftes i dialogen med praksispartnere og universiteter:

 — Udvikling af teknologiforståelse som faglighed . KP påvir-
ker væsentligt udviklingen af teknologiforståelse som 
faglighed både sektorpolitisk og gennem forsknings- 
og uddannelsesmiljøerne .

 — Praksisnær viden om den digitale udvikling i professio-
nerne . KP har unik adgang til store dele af samfundet 
gennem velfærdsprofessionerne og kan konkretisere, 
hvor den digitale forandring i særlig grad påvirker 
professionsudøvelsen, og hvordan man sætter ind 
med de rette kompetencer .

 — Samarbejde og laboratorier i praksis . KP har praksis-
laboratorier, der åbner for udvikling af ny viden og 
kompetencer i tæt samspil med praksis . Laborato-
rierne er omdrejningspunkt for nye metoder til at 
omsætte forskning og uddannelse til praksis . 

Flere studerende, der træner, 
vejleder og underviser 
medstuderende 
På KP afprøver vi også nye måder at sæt-
te vores studerendes kompetencer, viden 
og erfaringer i spil i undervisningen. KP har 
aktuelt 56 ansatte studenterundervisere 
fordelt på uddannelserne tekstilformidler, 
bioanalytiker, ernæring og sundhed, fysio-
terapeut, ergoterapeut, radiograf, admini-
strationsøkonom, socialrådgiver, laborant 
samt lærer. Det nærmer sig en fordobling af 
sidste års antal studenterundervisere, som 
var 33.

Der er i 2021 gennemført evaluering af pilot-
fasen med særligt fokus på de studerende 
og studenterunderviserne selv. Evalueringen 
peger på, at de studerende i høj grad har til-
lid til studenterundervisernes faglige niveau, 
at de i høj grad oplever studenterundervi-
sere, der understøtter deres læringsproces 
og -udbytte, og at det gøres på inspirerende 
vis. 

Studenterundervisere er talentfulde stude-
rende, der formidler faglighed i øjenhøjde 
med medstuderende, som ikke er lige så 
langt på studiet. Udover at styrke læringen 
er det med til at tætne båndet på tværs af 
årgange, men også en attraktiv mulighed 
for vores mere erfarne studerende. Initia-
tivet omkring brug af studenterundervisere 
udspringer af KP’s strategi og understøtter 
vores mål om at skabe forpligtende lærings-
fællesskaber. 
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COPENHAGEN HONOURS COLLEGE I 
SYGEPLEJE (CHC-S)
KP har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden 
CHC-S på 44,4 mio . kr . i perioden frem til 2027 til etable-
ring af et honoursprogram Copenhagen Honours College 
i Sygepleje (CHC-S) . Honoursprogrammet er målrettet 
sygeplejestuderende, der skal gennemføre supplerende 
uddannelsesaktiviteter svarende til 30 ECTS parallelt 
med ordinær uddannelse . CHC-S skal give de studerende 
ekstraordinære kompetencer, der ligger ud over grund-
uddannelsen, i sygepleje til den ældre medicinske patient 
med særligt fokus på diagnoserne KOL og type 2-diabetes . 
CHC-S har endvidere til formål at motivere de nyuddan-
nede sygeplejersker til karriereforløb inden for sygepleje til 
ældre, medicinske patienter . 

Pr . 1 . september 2021 er der optaget 15 engagerede 
studerende . Hver CHC-S-studerende tilknyttes en un-
dervisningsmentor samt en mentor fra en praksissam-
arbejdspartner . Samarbejdspartnerne er Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital, Amager og Hvidovre Hospital 
samt Københavns og Frederiksberg Kommuner . Der har 
været afholdt en række aktiviteter, herunder et introsemi-
nar, ekstern såvel som intern undervisning i KOL, type 
2-diabetes samt færdighedstræning, og mentorsamarbejdet 
er igangsat ved et kick-off møde . 

Allerede nu kan vi se, at undervisningen på forløbet får 
afsmittende virkning på grunduddannelsen, hvor indhold 
og tilrettelæggelse på 1 . studieår på udvalgte områder 
gentænkes . 

UDDANNELSESHOSPITALET I 
FREDERIKSSUND
KP har arbejdet videre med uddannelseshospitalet i Frede-
rikssund . Her samarbejder vi med Nordsjællands Hospital 
samt Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune 
om at udvikle og afprøve en ny uddannelsesmodel, med 
udgangspunkt i følgende principper:

 — De studerende er en del af driften på afdelingen, og 
der er en stærk praksis for peer-to-peer-aktiviteter på 
tværs af semestre, hvor de studerende der er længst i 
deres uddannelse, underviser studerende fra de tidlige 
semestre .

 — Undervisere fra KP fungerer på lige fod med de klini-
ske vejledere . De gennemfører obligatoriske studieak-
tiviteter med de studerende, samt forestår kliniske prø-
ver, da der ikke er kliniske vejledere nok til at varetage 
denne opgave .

 — Svære ting kan øves i et tilknyttet simulationsrum, når 
der opleves behov herfor .

Formålet er at skabe en model for klinisk uddannelse 
(praktik), der styrker studerendes overgang fra uddannel-
se til arbejdsmarked og skaber stærke dimittender, som 
oplever at være fagligt sikre .

Uddannelseshospitalet er etableret i et medicinsk sen-
geafsnit på Nordsjællands Hospital, hvor driften følger 
retningslinjer og kvalitetsmæssige standarder for et 
medicinsk afsnit, men hvor der er flere studerende end i 
sammenlignelige sengeafsnit . Uddannelseshospitalet er i 
første omgang et 5-årigt projekt, og de foreløbige erfaringer 
med uddannelseshospitalet viser, at studerende og under-
visere har stort udbytte af forløbet . Projektet er finansieret 
af Uddannelses- og Forskningsministeriets særtilskud til at 
styrke praktikforløb og lette overgangen mellem studie og 
praktik .

NYE TVÆRPROFESSIONELLE 
PROFILUDDANNELSER I CANCER OG 
DIABETES
Det Sundhedsfaglige Fakultet har i 2021 oprettet to nye 
profiluddannelser i cancer og diabetes . Temaerne er valgt 
på baggrund af dialog med eksterne samarbejdspartnere . 
Canceruddannelsen har fokus på forebyggelse, diagno-
stik og behandling af de hyppigste cancersygdomme hos 
mænd, kvinder og børn . Diabetesuddannelsen har fokus 
på multifaktorelle risikoreducerende strategier for diabetes 
mellitus mht . forebyggelse, diagnosticering og behandling . 

Nyt studie administrativt system
I 2021 blev det nye studieadministrative 
system esas implementeret på KP sammen 
med de øvrige professionshøjskoler. Syste-
met ejes af Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet. Implementeringen har været 
præget af, at systemet fra start har haft 
kritiske mangler, hvilket har påvirket den 
studieadministrative hverdag. KP har under 
implementeringen derfor haft fokus på, at 
systemudfordringerne skulle påvirke de stu-
derende i mindst mulig grad. 

Systemet blev revideret af et eksternt 
konsulenthus i efteråret 2021. På baggrund 
heraf meddelte ministeriet, at flere kritiske 
funktionaliteter skal redesignes i 2022 (her-
under STÅ-indberetning), hvorfor vi må for-
vente fortsatte implementeringsproblemer.



23Årsrapport 2021 - Københavns Professionshøjskole

Profiluddannelserne består af tværprofessionelle forløb, 
praktik og valgfrie elementer, der afvikles sideløbende 
med eksisterende forløb på 5 ., 6 . og 7 . semester, herunder 
bachelorprojektet på de involverede uddannelser, som 
er uddannelserne bioanalytiker, ernæring og sundhed, 
ergoterapeut, fysioterapeut, psykomotorik, radiograf og 
sygeplejerskeuddannelsen . Der var stor søgning til det 
første udbud af de to nye profiluddannelser, i alt 75 ansø-
gere fra alle de involverede sundhedsuddannelser . Hver af 
profiluddannelserne optog 20 studerende med opstart i 
november 2021 .

UNDERVISNINGSPRIS TIL LEKTOR 
HENRIETTE LORENZEN
Da årets undervisningspris til Danmarks dygtigste 
undervisere blev uddelt i september, var lektor Henriette 
Lorenzen fra KP’s bioanalytikeruddannelse en af de syv 
prismodtagere . Prisen overraktes af H .K .H . Kronprin-
sesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Jesper 
Petersen . Undervisningsprisen gives til inspirerende og 
engagerende undervisere eller underviserteams på de 
videregående uddannelser i Danmark . Der uddeles syv 
undervisningspriser på 500 .000 kroner, hvoraf 200 .000 
kroner er en personlig hæderspris . Resten går til udvik-
lingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende 
undervisningsmiljø på de videregående uddannelsesinsti-
tutioner . 

Ifm . prisen blev Henriette Lorenzen interviewet til mini-
steriets hjemmeside: ”Det er især, når Henriette Lorenzen 
har overværet de studerende bakse med en svær teori for 

så til sidst at lykkes med at forstå den, at hun elsker sit job: 
"Når kampen har været lang, og de langt om længe endelig 
forstår det . Det er så dejligt at mærke deres glæde ved deres 
succes", siger hun og fortæller, at den faglige motivation for 
at undervise efterhånden er blevet suppleret med en dyb 
interesse for pædagogik og didaktik” .

STINUSPRISEN TIL LEKTOR HELLE 
BRØNNUM CARLSEN
I 2021 modtog lektor Helle Brønnum Carlsen fra lærer-
uddannelsen årets Stinuspris . Prisen blev indstiftet i 1992 
og uddeles af Danmarks Lærerforening til en person eller 
organisation, der i særlig grad har bidraget til udvikling af 
folkeskolen . I begrundelsen lagdes vægt på, at prismodta-
geren har spillet en særlig rolle for madkundskabsunder-
visningen . Med prisen følger 10 .000 kr .

I pressemeddelelsen fra Danmarks Lærerforenings udtalte 
formand Gordon Ørskov Madsen: ”Helle er en ildsjæl, 
der brænder for sit fag og for udviklingen af det . I skolen, 
på læreruddannelsen og i samfundet som sådan . Et fagligt 
fyrtårn, simpelthen” .

YTRINGSFRIHEDSPRIS
I oktober modtog underviser "Charlotte" og rektor 
Stefan Hermann Trykkefrihedsselskabets 
Sapphopris for, som det hed i begrundelsen, at ”stå fast 
på forsvaret for ytringsfriheden og lærernes metodefrihed” 
ifm . hendes inddragelse af muhammedtegningerne i 
undervisningen .
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FIRE KP-PRISER UDDELT I 2021
I december uddeltes fire KP-priser – en pris for fremragen-
de undervisning, årets grønne pris, en æresalumnepris og 
ekstraordinært for 2021 en pris til årets coronahelt . KP-pri-
serne er indstiftet for at fejre og synliggøre det, vi står for 
og er sammen om . Priserne uddeles alle efter indstilling fra 
ansatte og studerende på KP og efter vurdering i en jury .

Prisen for fremragende undervisning blev 
tildelt lektor Michael René fra ernærings- og sundheds-
uddannelsen for at være ”en fremragende underviser, der 
med stort engagement og høj faglighed formidler sit stof og 
anliggende, så alle forstår det . Michael René gør under-
visningen spændende og humoristisk, kreativ og lærerig, 
og hans studerende går fra lektionerne med en dybere 
forståelse og ofte med et smil på læben . Michael René er 
en underviser med hjertet på rette sted, der altid står til 
rådighed med hjælp til sine studerende .” 

Årets grønne pris tildeltes Mette Mens Rasmussen 
fra Facility Management ”for hendes store arbejde og 
betydelige engagement i at skabe et grønt regnskab for 
KP, som er vedkommende for hele organisationen . Mette 
Mens Rasmussen udviser et vedholdende gå-på-mod og 
engagement i at fremme bæredygtighed på KP og er en 
fornem repræsentant for det engagement, som spirer og 
trives blandt hendes kolleger og studerende .”

Prisen til årets coronahelt gik til ”Team digital 
undervisning”: Zoe Zachariassen, Kristian Nøhr Jensen, 
Katrine Elisabeth Schultz Bach (alle tre fra Digitalt Kom-
petenceløft), Lars Bo Wiese-Hansen, Lasse Højer Pedersen, 
Louise Lindskov, Jan Græbe, Allan With Sørensen (alle fra 
Forretnings-IT), Henrik Abildgaard, Nis Kappel Søren-
sen og Katrine Bagge Jensen (alle fra IT-service) . Teamet 
fik prisen for ”deres exceptionelle indsats for at sikre, at 
KP’s undervisere kunne omlægge deres undervisning fra 
fysisk tilstedeværelse til digitalt format meget kort tid efter 
covid-19-nedlukningen i marts 2020 . Teamet, der som 
arbejdsfællesskab består af medarbejdere fra tre forskellige 
afdelinger, løftede i fællesskab denne store opgave til gavn 
for både undervisere, studerende og hele KP ."

Årets æresalumnepris gik til Lis Ørgaard Adam-
sen, sygeplejerske, ph .d . og professor ”for hendes arbejde 
med at styrke de kliniske forskningskompetencer hos 
sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle samt for 
hendes fortsatte arbejde med forskningsuddannelse, der 
har sit udgangspunkt i kliniske problemstillinger målrettet 
de udøvende sundhedsprofessionelle . Lis Ørgaard Adam-
sen har i sin forskning altid arbejdet tværprofessionelt 
og anvendelsesorienteret med involvering af patienterne . 
Hendes forskning er etisk rodfæstet og tager udgangspunkt 
i patienternes problemer, således forskningen kan bruges i 
praksis til patienternes bedste” .
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KP udvikler sammen med praksis nye løsninger med afsæt 
i konkrete problemstillinger i professionerne med særligt 
fokus på tværprofessionelle løsninger, skræddersyede 
forløb og forankring i praksis .

Videreuddannelsen har også i 2021 været præget af 
konsekvenserne af covid-19, omlægninger og aflysninger; 
især den længere nedlukningsperiode i begyndelsen af året 
betød en vigende efterspørgsel på videreuddannelse fra 
kommuner og deres institutioner .

AKTIVITET PÅ 
VIDEREUDDANNELSESOMRÅDET 

KP udbyder flere typer af videreuddannelser: 
 — 14 diplomuddannelser og en diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik
 — Seks akademiuddannelser 
 — Tre sundhedsfaglige specialuddannelser (sundheds-

plejerske, kræftsygeplejerske, borgernær sygepleje) 
 — Særligt tilrettelagte forløb og konsulentydelser
 — Enkeltstående moduler, kurser, konferencer mv .

DIPLOMUDDANNELSER

KP udbyder i alt 14 forskellige diplomuddannelser inden 
for emner som pædagogik, didaktik, socialt arbejde, 
ledelse og sundhed samt en i erhvervspædagogik . Uddan-
nelserne kan gennemføres som deltidsstudie, men enkelte 
kan også læses som fuldtidsstudie . Aktiviteten på diplom-
uddannelserne udgør en væsentlig del af KP’s efteruddan-
nelsesaktivitet .

VIDEREUDDANNELSE
På Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse kan man som studerende bygge 
videre på sine kompetencer og samtidigt blive klædt på til at løse fremtidens udfordringer 
indenfor den branche, man arbejder i . Her tilbydes samfundsrelevante videreuddannelser af 
høj kvalitet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne med 
fokus på at give medarbejdere og ledere ny viden og nye kompetencer, der skaber værdi for 
den enkelte, arbejdspladsen og velfærdssamfundet . Uddannelserne er primært rettet mod 
velfærdsprofessionelle såsom fx socialrådgivere, pædagoger, skolelærere, sygeplejersker, samt 
ledere særligt i den offentlige sektor .

KP uddanner fremtidens pantefogeder 
Da Gældsstyrelsen blev oprettet, stod styrelsen over for 
en væsentlig udfordring. For at kunne inddrive gæld til 
det offentlige skulle styrelsen efteruddanne en større 
gruppe nye medarbejdere til at varetage arbejdet som 
pantefogeder.

I et samarbejde med KP udvikledes derfor tre kurser, 
som tilsammen klæder nye medarbejderne på til opgaver 
forbundet med gældsinddrivelse. Som pantefoged skal 
man have kompetencer, som svarer til de tre diplommo-

duler i inkassojura, formueret og foged- og konkursret. 
Derudover skal medarbejderne på en ordentlig måde 
kunne møde virksomheder og borgere i en svær situ-
ation og med et ikke særlig populært ærinde, hvilket 
understøttes af et kursus i personlighedspsykologi og 
mødet med borgeren. Kurserne imødekommer således 
de lovmæssige krav for fagene og er skræddersyet sty-
relsens og medarbejdernes behov – og betød, at styrel-
sen hurtigt kunne komme i gang med at inddrive gæld til 
det offentlige.

200,5 STÅPædagogisk diplomuddannelse

I 2021 var aktiviteten på de tre største 
diplomuddannelser på KP

160,7 STÅDiplomuddannelsen i ledelse

94,8 STÅDen sociale diplomuddannelse

Studenterårsværk = STÅ
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NØGLEN TIL EN GOD START – 
INTRODUKTIONS- OG MENTORORDNING 
TIL NYANSATTE SOCIALRÅDGIVERE
KL og Dansk Socialrådgiverforening har igangsat et 
projekt, der understøtter arbejdspladser i at skabe en god 
start for nyuddannede socialrådgivere ved hjælp af intro-
duktions- og mentorordninger . Tre kommuner deltager 
i udviklingsprojektet: Thisted Kommune (jobcenteret), 
Københavns Kommune (familieafdeling i Brønshøj-Hu-
sum-Vanløse) og Frederiksberg Kommune (familieafde-
ling) . Kommunerne modtager processtøtte fra konsulenter 
fra KP i form af konsulentbistand, inspirationsoplæg, we-
binarer og workshops . Desuden bidrager KP med formid-
ling af viden og erfaring fra projektet til andre kommunale 
arbejdspladser med film og E-læringspakker, som udgives 
på KL’s hjemmeside Viden på tværs . 

Kommunerne har en stor og vedvarende rekrutterings- og 
fastholdelsesudfordring i forhold til socialrådgivere . De 
første år på arbejdsmarkedet kan være overvældende for 
en nyuddannet socialrådgiver, så en god start på arbejdsli-
vet er en forudsætning for trivsel, arbejdsglæde og tilknyt-
ning til arbejdspladsen . I projektet arbejder kommunerne 
med at udvikle, organisere og implementere nye metoder 
og tilgange i onboardingsprocessen, som i højere grad tager 
afsæt i den nye medarbejders forudsætninger og behov 
fremfor alene at fokusere på information om organisati-
on og opgave . Der er bl .a . arbejdet med indsigt i den nye 
generation af unge på vej ud på arbejdsmarkedet samt med 
temaer såsom psykisk arbejdsmiljø og bedre lærings- og 
feedbackkultur . Projektet startede i september 2021 og 
løber frem til april 2022 .

EVALUERING AF FORSØGET 
MED TEKNOLOGIFORSTÅELSE I 
FOLKESKOLEN
I juni 2021 afsluttedes forsøget med teknologiforståelse 
i folkeskolen efter 2½ års afprøvning på 46 skoler i hele 
Danmark . I forsøget er teknologiforståelse blevet afprøvet i 
1 .-9 . klasse både som selvstændigt fag og integreret i dansk, 
matematik, natur/teknologi, fysik/kemi, samfundsfag, 
håndværk og design samt billedkunst . Forsøget blev 
igangsat i 2018 af Børne- og Undervisningsministeriet og 
er gennemført af et konsortium bestående af alle danske 
professionshøjskoler og Rambøll . 

Rambølls slutevaluering af forsøget fremhæver fem over-
ordnede resultater: 1) Fagligheden fremhæves som vigtig 
og relevant af forsøgets deltagere, det gælder både elever, 
pædagogisk personale og ledere . 2) De fælles mål for faget 
beskrives i evalueringen som udfordrende; samtidigt 
fremhæves dog de 110 undervisningsforløb, udviklet af 

professionshøjskolerne, som afgørende for at det pædago-
giske personale kunne omsætte målene til undervisning . 
3) Den gode undervisning kræver balance mellem tydelige 
rammer og elevernes egen styring, ligesom emnerne skal 
føles relevante og virkelighedsnære . 4) Der peges på et 
stort kompetencebehov for det pædagogiske personale, 
hvis de skal føle sig kompetente til at undervise i faget . 5) 
Tegn viser, at elevernes teknologiforståelseskompetencer er 
styrket i perioden .

DIGITEK - Kompetencer på tværs
KP har gennem en årrække samarbejdet 
med Gladsaxe Kommune om at hjælpe 
fagprofessionelle til at forstå, tænke og tale 
om teknologi i arbejdslivet, så de kan for-
holde sig til, hvilken indflydelse teknologier 
har på deres konkrete arbejde og faglig-
hed. I 2021 udvikledes således den såkaldte 
DIGITEK-model i samarbejde med Social- og 
Sundhedsforvaltningen.

Et DIGITEK-forløb er et arbejdspladsrelate-
ret tværprofessionelt forløb på 2 x 3 timer 
med inddragende aktiviteter forud for, under 
og efter forløbet. Læringsforløbet giver 
SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, syge-
plejersker og terapeuter kompetencer til at 
implementere og arbejde med hverdags-
teknologiske løsninger til gavn for borgerne. 
Deltagernes ledelse er inddraget, og der er 
lagt vægt på organisatorisk opbakning og vi-
dereførelse af udviklingsprocesser i praksis.

En af DIGITEK’s styrker er, at driften ikke 
påvirkes voldsomt, da deltagerne kun skal 
tages ud af driften to eftermiddage hver og 
samtidig får et skræddersyet forløb, hvor 
hver læringsaktivitet omhyggeligt er planlagt 
ud fra arbejdspladsens behov. Underviserne 
har forud for forløbet lavet dataindsamling 
på de enkelte arbejdspladser og sat et forløb 
i gang, som rammer arbejdspladsens kultur 
og teknologiske modenhed, og dermed op-
leves forløbet vedkommende og relevant for 
deltagerne. 

Gladsaxe Kommune er i samarbejde med KP 
i gang med at implementere modellen for alle 
ansatte inden for ældreområdet. En proces, 
som forventes færdig i løbet af de kommen-
de et-to år.
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Evalueringen blev præsenteret ved to afsluttende konferen-
cer i november 2021 i Århus og København . 29 af skolerne 
tog i forbindelse med afslutningen af forsøget imod Børne- 
og Undervisningsministeriets tilbud om at forlænge 
forsøget i skoleåret 2022/23, og flere andre skoler har valgt 
at arbejde videre med faget på deres egen måde .

VEJEN TIL FREMTIDENS ÆLDREPLEJE 
– SAMSKABELSE MELLEM PRAKSIS, 
FORSKNING OG VIDEREUDDANNELSE
Det kommunale sundheds- og ældreområde gennemgår i 
disse år en stor forandring, hvor nye samarbejdsformer og 
tilgange bliver bragt i spil . Mange kommuner har kigget til 
den hollandske Buurtzorg-model – en model for selvsty-
rende teams, hvor hjemmesygepleje og hjemmepleje får 
flere handlekompetencer til at tilrettelægge deres daglig-
dag . 

I den sammenhæng har KP i 2021 indgået et samarbejde 
med Rudersdal kommune, hvor forskning, udvikling, 
praksis og videreuddannelse mødes i et innovativt setup 
med ”realtime” videncirkulation . I stedet for at tage 
udgangspunkt i et på forhånd defineret og finansieret 
forskningsprojekt foretog to af KP’s seniorforskere nogle 
indledende interviewundersøgelser for kommunen med 
borgere, medarbejdere og ledere, som identificerede res-
sourcer og problemstillinger i organisationen .

”Når vi taler med medarbejderne og ledelsen 
i ældreplejen er der ingen tvivl om, at der er et 
ønske om og motivation for at udvikle ældreplejen 
og i stadig højere grad sætte medarbejderne fri 
og borgeren i centrum . Alt tyder på, at det vil 
være hensigtsmæssigt at kigge på, hvordan der 
meningsfuldt kan udvikles faste teams med et 
større handlerum og et tværfagligt samarbejde, 
som øger kvaliteten, omsorgen og nærværet i en 
værdig ældrepleje”, siger de to seniorforskere 
fra KP, Mathias Meijer og Benjamin Olivares 
Bøgeskov .

På baggrund af deres kortlægning udvikledes et kompe-
tenceudviklingskoncept, der bygger på en innovations-
didaktik, hvor deltagerne arbejder med at identificere 
udviklingsområder, afprøver nye handlinger, reflekterer i 
fællesskab og implementerer resultater . Fordi læringspro-
cessen og de nye tiltag løbende monitoreres med et forsk-
nings- og udviklingsblik, tilpasses og udvikles kompeten-
ceudviklingen i takt med, at nye udviklingspotentialer og 
problemstillinger identificeres . 

Projektet i Rudersdal har blandt andet affødt et nyt sam-
arbejde med Hillerød Kommune, der på lignende vis vil 
arbejde med kompetenceudvikling og forskning som afsæt 
for udvikling af praksis .

ONLINE UNDERVISNING PÅ KP’S 
VIDEREUDDANNELSE 
Videreuddannelsen har længe arbejdet med onlineunder-
visning, men covid-19 har naturligt sat turbo på denne 
udvikling . Medarbejdere og undervisere omlagde un-
dervisningen med rekordfart til onlineformater og har i 
perioder med forskellige nationale og lokale restriktioner 
vekslet mellem online og blendede formater, afhængigt af 
behovene . Meget hurtigt flyttede fokus sig fra at få teknik-
ken og udstyret gearet til opgaven til at arbejde indgående 
med, hvordan man laver god onlineundervisning i et di-
daktisk perspektiv, og hvordan man skaber relationer med 
deltagerne på afstand . På Videreuddannelsen har kunder 
og samarbejdspartnere været hurtige til at se muligheder 
og potentialer i online-undervisning og ønske sig tilbud, 
som arbejder med digital kompetenceudvikling på nye 
måder . 

For at fastholde de gode erfaringer og momentum fra 
perioderne med covid-19-restriktioner og nedlukning – og 
fortsætte rejsen i at udvikle Videreuddannelsen digitalt – 
har vi sat os et mål om at omlægge 20 pct . af vores aktivite-
ter til onlineformater, eksempelvis i form af omlægning til 
online-vejledning, design af asynkrone studieaktiviteter, 
redesign af udvalgte studiedage mv . Det har til formål at 
skabe en øget kvalitet, hvor vi har fokus på de didaktiske 
potentialer i onlineformater samt fleksibilitet for kunder 
og studerende . Vi ser et stort potentiale i en øget interak-
tion med praksis med henblik på at skabe organisatorisk 
transfer, når vi arbejder på den måde . Til at understøtte 
denne rejse har Videreuddannelsen organiseret en syste-
matisk udvikling og understøttelse gennem et KP Lærings-
laboratorium . Læringslaboratoriet har dels til opgave at 
eksperimentere med fremtidens videreuddannelse didak-
tisk og digitalt, og dels at sikre kapacitetsopbygning og 
kompetenceudvikling af organisationen, så alle kommer 
med på rejsen . 

Eksempler på nye aktiviteter i onlineformat
På diplom i ledelse havde vi i forvejen arbejdet med et 
skræddersyet onlinetilbud til Folkekirkens Nødhjælp, hvis 
medarbejdere i sagens natur deltog fra mange forskellige 
dele af verden . I forbindelse med covid-19 kunne vi høste 
mange relevante erfaringer fra dette arbejde til udviklin-
gen af en ny online Diplom i ledelse . Uddannelsen har 
fået stor tilslutning, der er pt . venteliste på holdene, og 
vi ser nye målgrupper blandt deltagerne, herunder især 
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kommende ledere og deltagere, som ønsker at åbne for nye 
karriereveje . Formatet udvikles kontinuerligt med fokus på 
individuel tilpasning og kollaborativ læring . 

Hos større aftagere oplever vi en anden efterspørgsel på 
nye, afgrænsede blendede formater, der kan anvendes i 
forskellige kontekster og i forskellig skala . Der er fokus 
på, hvordan vi aktiverer før-under-efter med brug af både 
fysiske og digitale elementer . Forløbene designes med 
en gennemtænkt læringssti, som indeholder forskellige 
formidlingsformater, fx video, podcast, quiz, små opgaver, 
gruppearbejde osv . – bl .a . sammen med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, Socialstyrelsen og Københavns 
Kommune . 

ANALYSE AF KP’S VIDEREUDDANNELSE
I efteråret 2021 blev der udarbejdet en analyse af KP’s 
Videreuddannelse . Analysen dykkede ned i alle Videreud-
dannelsens uddannelser samt aktiviteter under indtægts-
dækket virksomhed . Analysen viser, at Videreuddannel-
sen i overvejende grad orienterer sig mod omverdenen og 
de fagprofessioner, som den er sat i verden for at under-
støtte, samt mod en økonomi i balance, når den påtager 
sig en opgave . Analysen viser også, at der er udfordringer 
med rentabiliteten på en større del af Videreuddannelsens 
åbne uddannelser samt på en række af aktiviteterne under 
indtægtsdækket virksomhed .

På baggrund af analysen er iværksat en række yderligere 
eftersyn af Videreuddannelsens uddannelser og aktiviteter 
under indtægtsdækket virksomhed . I foråret 2022 udar-
bejdes en handleplan med konkrete handlinger til at skabe 
en Videreuddannelse i økonomisk balance fra 2022 og 

frem . Handleplanen forventes at indeholde en række ini-
tiativer, herunder tilpasning af udbud, ændret prissætning 
samt større fokus på ressourcestyring og mere professionel 
organisering internt i KP . Alt sammen initiativer, der skal 
være med til at udvikle og styrke KP’s videreuddannelses-
aktiviteter – også på sigt .

Digital dialog med omverden
Under covid-19 har Videreuddannelsen ud-
viklet sin vidensformidling med omverdenen. 
Vi har blandt andet skruet op for aktiviteten 
på de sociale medier og producerer flere 
podcasts, hvilket har resulteret i nogle smidi-
gere og mere lette formater til formidling af 
den forskning og viden, der produceres på 
KP. Ud over større synlighed er ambitionen 
med de nye formater at inspirere til mere 
digital dialog og input fra vores omverden, 
som kan forme og gå i dialog med vores vi-
densarbejde. Eksempler på dette kan fx ses 
med KP’s alumnenetværk alumne.kp.dk. 

http://alumne.kp.dk.
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FORSKNING OG UDVIKLING

SKÆRPET STRATEGISK 
RETNING FOR FORSKNINGS- OG 
UDVIKLINGSARBEJDET
Som Danmarks største professionshøjskole står KP i en 
unik position til at bidrage til udviklingen af den borger-
nære velfærd nu og ikke mindst i fremtiden . Igennem de 
seneste tre år er det med udgangspunkt i KP’s 21 FoU-pro-
grammer lykkedes at opbygge et stærkt fundament for 
at besvare væsentlige samfundsudfordringer og opfylde 
nogle af de behov for ny viden, som professionerne efter-
spørger . 

I 2021 har KP taget det næste skridt ved at skærpe den 
strategiske retning i forsknings- og udviklingsarbejdet, 
så vi i endnu højere grad prioriterer skabelsen af konkret, 
anvendelsesorienteret og praksisnær viden dér, hvor efter-
spørgslen og behovene er størst . For at realisere ambitionen 
vil fremtidens forskning- og udvikling på KP være kende-
tegnet ved FoU-miljøer, der:

 — har en anerkendt og konsolideret position inden 
for den borgernære velfærd – ikke mindst på 0-6 
-års-området, i grundskolen, sygeplejen og det sociale 
område,

 — ruster professionerne til nutidens og fremtidens behov 
ved i samarbejde med grund- og videreuddannelserne 
at styrke vidensgrundlaget for fremragende undervis-
ning,

 — kan hjemtage store FoU-projekter, der realiserer strate-
giske, ofte tværprofessionelle ambitioner,

 — producerer impact-orienteret og skalérbar viden af høj 
kvalitet, der bidrager til udvikling af praksis .

Den skærpede strategiske retning betyder en omfordeling 
af ressourcer mellem FoU-miljøer og en tilpasning af den 
samlede portefølje af miljøer . Forskning og udvikling 
indtænkes stærkere i KP’s kvalitetspolitik, og treårige 
FoU-handleplaner på institutniveau vil fremover udgøre 
grundlaget for at vurdere udviklingen .

Endelig har den skærpede strategiske retning betydet, at 
der indføres et strategisk råderum, hvis formål er at finan-
siere eksisterende og fremtidige, typisk tværprofessionelle, 
strategiske satsninger samt at understøtte kapacitetsopbyg-
ning på strategisk udvalgte områder .

FAGFÆLLEEVALUERING GENNEMFØRT
Som led i KP’s kvalitetsarbejde gennemførtes i 2021 
eksterne fagfælleevalueringer af FoU-programmerne på 
KP . Fagfællepanelerne bestod af forskere fra universiteter, 
professionshøjskoler og repræsentanter fra praksis . Ud 
over de eksterne fagfæller deltog en docent fra KP i hvert 
panel med det sigte at bidrage til intern læring på tværs i 
KP . Evalueringerne er sket på baggrund af selvevaluerin-
ger inkl . omfattende dokumentationsmateriale fra hvert 
institut samt besøg ved hvert institut . 

Hovedkonklusionen på tværs af fagfællepanelerne er, at 
KP inden for en relativt begrænset årrække har formået at 
etablere nogle gode FoU-miljøer og -programmer, hvor der 
gennemføres projekter – dog med betydelige forskelle mel-
lem miljøerne . Kort opsummeret vurderede fagfællerne at:

 — KP’s FoU er rettet mod at besvare udfordringer, som 
de fagprofessionelle står med i deres praksis, og som 
således kommer borgerne til gode i sidste ende . 

 — FoU-arbejdet er fokuseret på at kunne indgå i under-
visningen af de studerende .

 — FoU-projekternes samfundsmæssige relevans, kvalitet 
og anvendelighed for praksis afspejles i, at det er 
lykkedes KP at opnå betydelig ekstern finansiering fra 
bl .a . fonde til at udbygge FoU-arbejdet . 

 — Den videnskabelige kvalitet, forstået som publicering 
af forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter, er i 
en god udvikling .

Fagfælleevalueringerne pegede samtidig på en række 
udviklingsområder, som ofte varierede på tværs af de 
forskellige miljøer . Det gælder omsætning af FoU i uddan-

På KP er de praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter med 
til at sikre ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de professioner, vi ud-
danner til . Derfor er forskning og udvikling (FoU) i undervisning og praksis også en af KP’s 
prioriteter i vores strategi ”Fælles om fremragende undervisning” .
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nelse, involvering af og udbredelse til praksis, øget ekstern 
finansiering og fortsat udvikling af den videnskabelige 
kvalitet . Ligeledes kan FoU ved KP og på de enkelte insti-
tutter fremover i endnu højere grad tilrettelægges ud fra en 
strategisk prioritering .

Fagfællepanelernes tilbagemeldinger indgår i institutter-
nes udarbejdelse af handleplaner inden for den styrkede 
strategiske retning af FoU-arbejdet ved KP . Det er planen, 
at fagfælleevaluering skal gennemføres hvert tredje år .

EKSTERN FINANSIERING 
AF FORSKNINGS- OG 
UDVIKLINGSAKTIVITETER
KP har i 2021 arbejdet aktivt og målrettet med at kapaci-
tetsopbygge forsknings- og udviklingsområdet, så KP har 
kompetencerne til at udvikle, finansiere og gennemføre 
forsknings- og udviklingsprojekter, som er en fortløbende 
indsats .

Graden af ekstern finansiering af KP’s FoU-aktiviteter er 
steget lidt fra 46 mio . kr . til 50 mio . kr . i 2020-2021 . Det 
er noget under niveauet for 2018-2019, hvilket delvist 
skyldes, at covid-19 har haft en negativ indvirkning på 
forbruget af den eksterne finansiering i 2020-2021 .

I 2021 har KP hjemtaget eksterne bevillinger for 39 
mio . kr . til forskning og udvikling . Hjemtaget er næ-
sten halveret fra 2020, hvor hjemtaget var 70 mio . kr . og 
ligger lidt under hjemtaget på 45 mio . kr . i 2019 . Hjemtag 
varierer ofte fra år til år, da FoU-miljøerne hhv . investerer 
i at hjemtage eksterne bevillinger og forbruger dem i det 
efterfølgende år . Det gælder også for 2021, hvor fokus i 

FoU-miljøerne har været på at forbruge de eksterne bevil-
linger fra 2020 . Der ses dog en nedadgående bevægelse i 
hjemtaget over de senere år . Det skyldes til dels, at KP i dag 
i højere grad prioriterer større satsninger og ansøgninger, 
der typisk tager længere tid at projektmodne frem mod en 
bevilling . Dette viser sig i større udsving i hjemtaget med 
en forventning om en positiv udvikling i hjemtaget for 
2022 .

HJEMTAGNING AF PROJEKTBEVILLINGER
Der er i 2021 hjemtaget en række større projektbevillinger . 
Blandt de hjemtagne bevillinger kan peges på følgende tre 
eksempler:

200 MILLIONER TIL NYT NATIONALT 
NATURFAGSAKADEMI (NAFA)
NAFA er et nyt nationalt program, der skal fremme moti-
verende og udbytterig naturfagsundervisning i grundsko-
len ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende 
naturfagslærere . I programmet indgår alle landets profes-
sionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfags-
center Astra og godt 200 grundskoler i 30 kommuner i et 
forpligtende samarbejde .

Baggrunden for NAFA er bl .a ., at fagmiljøerne oplever, 
at børn og unges interesse for naturfag svækkes gennem 
deres formelle skolegang . NAFA skal opfylde sit ambitiøse 
formål om at fremme motiverende og udbytterig natur-
fagsundervisning gennem tre store indsatser:

 — Naturfagsundervisning i grundskolen skal styrkes 
gennem udvikling af bæredygtige modeller for efter- 
og videreuddannelse af naturfagslærere i samarbejde 
med kommunerne .

 — Naturfagsundervisningen på læreruddannelsen skal 
styrkes gennem kompetenceudvikling af læreruddan-

Ny ph .d .-bekendt gørelse
I 2021 ændredes hhv. ph.d.-bekendtgørelsen 
og stillingsstrukturen for undervisere ved 
professionshøjskolerne, så det er muligt at 
ansætte forskerstuderende på professions-
højskolerne samtidig med, at de er indskre-
vet ved en ph.d.-skole på et universitet. Den 
nye stillingsstruktur vil bidrage til kapaci-
tetsopbygning på forsknings- og udvik-
lingsområdet, men forudsætter samtidig en 
større opmærksomhed i de faglige miljøer på 
de strategiske perspektiver i rekruttering og 
ansættelse af forskerstuderende.

Hjemtagne eksterne midler i 2021 
fordelt på bevillingsgivertype

Andre offentlige kilder (fx tipsmidler) 1 %

Andre private danske kilder (fx fonde) 74 %

Andre udenlandske kilder 3 %

EU 2 %

Faglige forskningsråd under  
Det Frie forskningsråd 7 %

Regioner og kommuner  
(herunder regionale fonde) 3 %

Øvrige ministerier og styrelser mv . 10 %
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nere på professionshøjskoler og tilbud rettet mod de 
lærerstuderende .

 — Den forskningsbaserede viden om naturfagsunder-
visning og naturfagsdidaktik skal styrkes gennem 
oprettelse af et Center of Excellence in Science Educa-
tion, CESE, som bygger bro mellem universiteternes 
forskning og lærernes didaktiske praksis på lærerud-
dannelserne og ude i klasselokalerne .

KP har været drivende i sektorsamarbejdet omkring 
ansøgningsprocessen og spiller en aktiv rolle som vært for 
projektet . NAFA er støttet med 200 mio . kr . af Novo Nor-
disk Fonden og VILLUM FONDEN . NAFA’s programpe-
riode er 2021-2028 .

RETTEN TIL SIN EGEN HISTORIE – 
BARNETS PERSPEKTIV I CENTRUM 
FOR SKRIFTLIGHED OG INDSIGT I 
BØRNESAGSAKTER
Retten til sin egen historie er et fireårigt forsknings- og ud-
viklingsprojekt, som i november 2021 modtog 7 mio . kr . 
fra Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet (den tidligere satspulje) . Projek-
tet ejes af Danmarks Forsorgsmuseum og gennemføres i 
samarbejde med KP, TABUKA (tidligere anbragtes bud på 
kvalitet i anbringelsen af børn og unge), Rigsarkivet og De 
Anbragtes Vilkår . Dets overordnede formål er at under-
støtte retten for mennesker med anbringelsesbaggrund 
til at kende deres egen historie samt at styrke de positive 
potentialer ved aktindsigt og minimere de negative . 
Målgruppen er mennesker med anbringelsesbaggrund i 
alle aldre, og projektet kigger både bagud i historien, ind i 
nutiden og ud i fremtiden .

Projektet er på KP forankret på Socialrådgiveruddannel-
sen og fokuserer særligt på børn og unge og den nutidige 
og fremtidige praksis . Sammen med ungeeksperter og 
kommunale aktører fra tre kommuner skal KP udvikle og 
kvalificere skriftligheden i anbringelsessager, så der i højere 
grad skrives sammen med børn og unge end om børn og 
unge og altid med en bevidsthed om, at børn og unge på 
et tidspunkt kan søge aktindsigt og derved få indblik i alt, 
hvad forskellige professionelle har skrevet om dem . Der 
skal desuden udvikles podcasts og informationsmaterialer 
til børn og unge, der informerer dem om aktindsigt og 
deres rettigheder . Endelig skal der udarbejdes digitale hjæl-
peredskaber, der understøtter og kvalificerer kommuners 
arbejde med at give aktindsigt til børn og unge .

NYT PROJEKT VIL MINDSKE 
ETNISK ULIGHED I SUNDHED PÅ 
KRÆFTOMRÅDET
EMCaRe (Elderly Migrants’ Cancer Rehabilitation) har 
fokus på at forbedre ældre migranters kræftrehabilitering 
ved at udvikle nye tiltag, der kan fremme deres sund-
hed og trivsel under og efter deres behandling . Projektet 
skal afdække patienter og pårørendes behov, ønsker og 
ressourcer til rehabilitering og involvere dem og sundheds-
professionelle på tværs af sektorer i udviklingen af nye 
tværsektorielle indsatser .

Patienter med kort uddannelse og lav indkomst er sårbare 
gennem hele deres kræftforløb med større sygdomsfore-
komst, ringere behandlingsresultater, flere senkomplika-
tioner og øget dødelighed til følge . På rehabiliteringsom-
rådet henvises sårbare patienter i langt mindre grad og har 
lav deltagelse i de kommunale rehabiliteringstilbud på 
trods af et stort behov for støtte til både fysisk og psykoso-
ciale rehabilitering . 

Ældre migranter er en særlig sårbar gruppe på grund af 
deres generelle lave socioøkonomiske status og uddannel-
sesniveau kombineret med sprogbarrierer, der udfordrer 
effektiv kommunikation og samarbejde med sundheds-
professionelle . Projektets formål er at styrke ældre migran-
ters deltagelse i og oplevede kvalitet af kræftrehabilitering 
ved at udvikle metoder hertil i partnerskab med patienter, 
pårørende og professionelle på tværs af sektorerne . 

Projektet er forankret tværsektorielt og tværregionalt 
mellem Københavns Professionshøjskole, Rigshospitalet, 
Center for kræft og sundhed, København, Odense univer-
sitetshospital, Center for kræftrehabilitering og palliation, 
Odense . EMCaRe er støttet med 200 .000 af Novo Nordisk 
Fonden og med 900 .000 kr . af Kræftens Bekæmpelses 
knæk cancer-midler . Denne funding støtter den første fase 
i projektet, der løber i 2022 .

Nye retningslinjer for 
docentbedømmelse 
En arbejdsgruppe under Danske Professi-
onshøjskoler med deltagelse af KP har i 2021 
udarbejdet et fælles materiale og kriterier for 
docentbedømmelse, der overordnet har til 
formål at sikre fælles, operationelle og speci-
fikke kriterier til bedømmelse af docentkandi-
daters kvalifikationer med henblik på at styrke 
transparens og kvalitet i bedømmelserne. 
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Københavns Professionshøjskoles regnskabsresultat viser 
et underskud på 18,9 mio . kr . Ved indgangen til 2021 
havde KP en forventning om et underskud på 27,4 mio . 
kr . Forskellen skyldes primært omkostnings-tilbagehol-
denhed i hele organisationen . Resultatet for 2021 vurderes 
derfor at være tilfredsstillende .

2021 har ligesom 2020 været præget af covid-19 med 
nedlukninger af institutionen . Det afspejles bl .a . i lavere 
efterspørgsel end forventet på videreuddannelsesområdet . 
Dertil kommer store udfordringer med implementeringen 
af det nye studieadministrative system esas . 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i relation til 
ovenstående oplyst til de institutioner, der har taget esas i 
brug i 2021, at indberetninger foretaget fra esas ikke mod-
svarer den faktisk gennemførte aktivitet . Styrelsen har 
beklaget afvigelserne og påtager sig som leverandør af det 
studieadministrative system ansvaret for den manglende 
mulighed for dannelse af retvisende indberetningsgrund-
lag og dermed den usikkerhed opgørelsen af tilskuddene 
for 2021 indeholder .

KP har efter aftale med Styrelsen opdateret STÅ-progno-
sen og optaget et tilgodehavende i regnskabet, således at 
taxameterindtægterne svarer til STÅ-prognosen . Den 
opdaterede STÅ-prognose viser et lavere antal STÅ end 
budgetteret . Styrelsen har oplyst, at grundet systemtek-
niske udfordringer med esas forventes der tidligst medio 

2022 at være et overblik over den faktiske realiserede 
aktivitet i 2021 . 

KP er lykkedes med at omkostningsreducere således, at 
regnskabsresultatet for 2021 er bedre end det forventede 
resultat i det oprindelige budget for 2021, som bestyrelsen 
godkendte i december 2020 . Regnskabsresultatet svarer til 
prognosen fra efteråret 2021 . 

I nedenstående tabel sammenholdes regnskabet for 2021 
med regnskaberne i perioden 2017-2020 . For 2017 og 
2018 er UCC og Metropols regnskaber lagt sammen . 

UDVIKLING I INDTÆGTER
De samlede indtægter er i 2021 på 1 .480,0 mio . kr . Det er 
en stigning på 17,5 mio . kr ., svarende til 1 pct . i forhold til 
2020 men dog på et lavere niveau end de foregående år . 

Fremgangen fra 2020 til 2021 skyldes primært en øget ak-
tivitet på videreuddannelsesområdet, da 2020 var præget 
af et markant fald i efterspørgslen efter åben uddannelse og 
indtægtsdækket virksomhed som følge af covid-19 . 

Det trækker i modsat retning, at kvalitetstilskuddet på 8,5 
mio . kr . bortfaldt i 2021 som følge af den politiske aftale 
”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” . 
Dertil kommer en forventet tilbagebetaling af midler til 
Uddannelses- og Forskningsministeriet som følge af en 

ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

2021 2020 2019 2018 2017

Indtægter 1.480,0 1.462,5 1.587,2 1.565,6 1.591,9 

Lønninger og personaleomkostninger -1.088,6 -1.040,7 -1.040,1 -1.024,8 -1.034,2 

Øvrige driftsomkostninger -358,5 -362,4 -410,6 -456,9 -491,4 

Driftsresultat 33,0 59,4 136,5 83,9 66,3 

Finansielle indtægter/omkostninger -51,9 -53,3 -87,1 -62,6 -40,4 

Resultat før ekstraordinære poster mv . -18,9 6,1 49,3 21,3 25,9 

Ekstraordinære poster mv. - -  - - - 

Årets resultat -18,9 6,1 49,3 21,3 25,9 

Tabel 1: Udvikling i resultat i perioden 2017-2021 (mio . kr .)
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ubalance mellem antallet af indgående og udgående inter-
nationale studerende på 7,1 mio . kr . i perioden 2019-2021 . 
Omkostningen er en engangsomkostning, som er medta-
get i regnskabet for 2021 . 

KP har i 2021 modtaget 3 ekstraordinære tilskud for i alt 
19,1 mio . kr . som følge af covid-19 . De modtagne tilskud 
ydes til kompenserende tiltag for dimittender, understøt-
telse af trivselsindsatser og faglige aktiviteter efter covid-19, 
samt drift og etablering af covid-19-test ved selvpodning . 
Dertil kommer tilskud på 1,4 mio . kr . til genstart af studie-
miljøerne, som er bogført i balancen og anvendes i samar-
bejde med studenterrådet . Endelig har KP i december 2021 
modtaget en bevilling på 2,9 mio . kr . til løft af tysk og 
fransk på de videregående uddannelser, som skal anvendes 
i perioden 2022-2024 . Samlet set indeholder driftsresulta-
tet for 2021 dermed ekstraordinære tilskud for 22 mio . kr . 
kr . Det svarer stort set til niveauet af ekstraordinære tilskud 
i 2020, hvor KP modtog 3 ekstraordinære tilskud for i alt 
21,5 mio . kr . som følge af covid-19 . 

Ved indgangen til 2021 forventedes indtægter for 1 .521,1 
mio . kr . Forventningen var baseret på, at KP stort set kun-
ne vende tilbage til normaltilstanden efter covid-19 . Regn-
skabet for 2021 viser indtægter for 1 .480,0 mio . kr . Det er 
således realiseret 41,0 mio . kr . færre indtægter end forven-
tet ved årets start . Indtægtsnedgangen ses på flere af KPs 
aktiviteter, herunder videreuddannelsesområdet i form af 
indtægtsdækket virksomhed og åben uddannelse, forsk-
nings- og udviklingsprojekter, taxameterindtægterne på 
grunduddannelserne samt faldende finanslovsindtægter . 
Det kan primært tilskrives covid-19 og den politiske aftale 
”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” . 
Det trækker i den modsatte retning, at KP har modtaget 
en række ekstraordinære tilskud grundet covid-19, hvilket 
ikke var forventet i det oprindelige budget for 2021 . 

UDVIKLING I OMKOSTNINGER
Ved indgangen til 2021 var forventningen samlet set at 
anvende lønninger, personaleomkostninger og øvrige 
driftsomkostninger for 1 .493,6 mio . kr . Regnskabet 
for 2021 viser omkostninger for 1 .447,0 mio . kr . Der er 
således i alt anvendt 46,6 mio . kr . færre løn- og driftsom-
kostninger i 2021 end forventet . Det skyldes primært, at 
KP i 2021 løbende har tilpasset løn- og driftsbudgetterne 
for at kompensere for de faldende indtægter, samt at der 
grundet nedlukningen har været anvendt færre midler end 
forventet til eksempelvis leder- og medarbejderarrange-
menter, kompetenceudvikling, intern forplejning og byg-
ningsdrift, herunder el og vand . På samme måde har der 
været tilbageholdenhed med lønomkostningerne i form 
af vakante stillinger, der ikke er blevet slået op . Omkost-

ningstilbageholdenheden ses i hele organisationen . Dertil 
kommer, at der grundet implementeringen af omstillings-
programmet med overførsel af ressourcer fra primært det 
administrative område til undervisning har været anvendt 
færre lønomkostninger end oprindelig forventet . Modsat 
har KP afholdt en række engangsomkostninger i 2021 til 
at gennemføre de ekstraordinære aktiviteter vedrørende 
dimittender og øget trivsel, som KP har modtaget tilskud 
til i 2021 grundet covid-19 . Samlet set betyder omkost-
ningstilbageholdenheden, at det er lykkedes at kompense-
re for de faldende indtægter . 

Omkostningerne til løn er steget med 47,9 mio . kr . fra 
1 .040,7 mio . kr . i 2020 til 1 .088,6 mio . kr . i 2021 . Det 
er en stigning på 5 pct . Stigningen skyldes bl .a . et stort 
omfang af vakante stillinger i 2020 grundet covid-19 . 
Derudover er der i 2021 blevet ansat docenter med særligt 
fokus på udvikling af undervisningen og opnormeret med 
nye stillinger på specifikke grunduddannelser som følge 
af øget udbudte uddannelsespladser grundet covid-19 . 
Endelig har der i 2021 været afholdt en række engangsom-
kostninger til at gennemføre ekstraordinære aktiviteter for 
dimittender og øget trivsel, jf . ekstraordinære bevillinger 
modtaget i 2021 . 

Driftsomkostningerne er faldet med 3,9 mio . kr . fra 362,4 
mio . kr . i 2020 til 358,5 mio . kr . i 2021 . Det er et fald på 
1 pct . Udviklingen skyldes primært, at der er realiseret 
indkøbsbesparelser som led i gevinstrealiseringsprogram-
met, og at der er afholdt færre fusionsomkostninger i 2021 
end i 2020 . Det trækker i modsat retning, at omkostnings-
niveauet til at drive KPs organisation og aktiviteter i 2021 
har været påvirket af covid-19, dog ikke i lige så høj grad, 
som det var tilfældet i 2020 . 

DRIFTSRESULTAT
Driftsresultatet før finansielle poster er faldet med 26,5 
mio . kr . Den samlede balancesum pr . 31 . december 2021 
udgør 3 .415,2 mio . kr ., heraf udgør egenkapitalen 630,0 
mio . kr ., svarende til en soliditetsgrad på 18,4 pct . 

FINANSIELLE INDTÆGTER OG 
OMKOSTNINGER
De finansielle nettoomkostninger er faldet med 1,4 mio . 
kr . fra 53,3 mio . kr . i 2020 til 51,9 mio . kr . i 2021 . 
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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 . 
Overtagelsen 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 er der optaget lån 
i ejede ejendomme med en samlet restgæld ultimo 2021 
på 416,1 mio . kr . Der afdrages på alle lånene, som har en 
maksimal resterende løbetid på 28 år . KP har i 2021 fået 
et ejendomsmæglerfirma til at vurdere bygningerne, hvor 
Campus Carlsberg i 2046 vurderes til 2,9 mia . kr ., mens de 
resterede bygninger vurderes til 2,4 mia . kr . Bygningerne 
(excl . Campus Carlsberg) vurderes desuden til at have en 
samlet værdi i 2021 på ca . 1,6 mia . kr . Belåningsgraden lig-
ger derfor på ca . 25 pct . Til sammenligning har de samlede 
materielle anlægsaktiver en bogført værdi på 3,1 mia . kr . 
og en finansieringsgrad på 75,1 pct ., jf . hoved og nøgletal-
soversigten . Såfremt der kan opnås en belåningsgrad på 
60 procent i 2046, og bygningerne har en samlet estimeret 
værdi på 5,3 mia . kr ., er det dermed muligt at optage lån 
for 3,2 mia . kr . KP kan således finansiere overtagelsen af 
Campus Carlsberg til 1,5 mia . kr . ud fra denne estimerede 
værdiansættelse af bygningerne i 2046 . 

FORSKNINGS- OG 
UDVIKLINGSAKTIVITETER
Bevillingen til forskning og udvikling udgjorde 84,2 mio . 
kr . i 2021 . Der er budgetteret med at anvende hele bevil-
lingen i 2021 samt de resterende opsparede midler fra 
tidligere år . 

Der er anvendt 31,0 mio . kr . mere end den modtagne 
bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet . 
Forbruget i 2021 betyder, at der ultimo 2021 ikke længere 

er opsparede midler fra de årlige forskningsbevillinger . 
En del af forbruget skyldes overenskomstaftalen for 2021 
mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og hhv . 
Akademikernes og LC/CO10, hvor der er indgået aftale 
om lønniveau for ph .d .-studerende . Lønnen skal rettes 
med tilbagevirkende kraft fra 2013 og indebærer en eks-
traomkostning som regnskabsføres i 2021 . 

SAMLET VURDERING AF RESULTATET 
FOR 2021
Resultatet for 2021 er tilfredsstillende . Københavns 
Professionshøjskoles regnskabsresultat viser et underskud 
på 18,9 mio . kr . Ved indgangen til 2021 var forventningen 
et underskud på 27,4 mio . kr . Forskellen skyldes primært 
omkostningstilbageholdenhed i hele organisationen .

I 2021 er der realiseret færre indtægter end forventet 
ved årets start som følge af covid-19, udfordringer med 
implementeringen af det nye studieadministrative system 
esas, samt den politiske aftale ”Flere og bedre uddan-
nelsesmuligheder for hele Danmark” . Der er udvist stor 
omkostningstilbageholdenhed med løn- og øvrige drifts-
omkostninger i løbet af 2021, og derved er det lykkedes at 
kompensere for de faldende indtægter . 

Lønomkostningerne er lavere end det forventede . Det 
skyldes omkostningstilbageholdenhed i løbet af 2021 . 
Lønomkostningerne er højere end i 2020, hvor niveauet 
var meget lavt grundet covid-19 .

Driftsomkostningerne er lavere end det forventede . Det 
skyldes omkostningstilbageholdenhed i løbet af 2021 . 
Driftsomkostningerne er lavere end i 2020, hvilket 
primært skyldes indkøbsbesparelser som led i gevinstrea-
liseringsprogrammet, og at der er afholdt færre fusionsom-
kostninger i 2021 end i 2020 .

De finansielle omkostninger og indtægter svarer stort 
set til det budgetterede . De finansielle omkostninger og 
indtægter er lavere end i 2020 .

FORVENTNINGER TIL 2022
Budgettet for 2022 viser et forventet negativt regnskabs-
resultat på 18,9 mio . kr . Korrigeret for brug af opsparede 
bevillinger til pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen er 
budget 2022 udtryk for en drift i balance . 

Budgettet for 2022 indeholder en permanent nedjustering 
af finanslovsindtægterne på 12,3 mio . kr . årligt som følge 
af den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmu-
ligheder i hele Danmark” . Der er i marts 2022 indgået en 
aftale om udmøntning af udflytningsaftalen, der forbed-

2021 2020 2019 2018 2017

Modtaget tilskud 
fra UFM 

84,2 83,6 82,5 82,3 79,7

Forbrug af tilskud 
fra UFM

-115,2 -97,6 -89,0 -95,9 -82,8

Akkumuleret  
resultat

- 16,4 30,4 36,9 50,5

Tabel 2: Forbrug af Frascati-midlerne, mio . kr . 

Note: På baggrund af en analyse af overhead på KP er overheadsatsen fra 2021 
justeret fra 30 pct . til 50 pct .
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rer de økonomiske rammevilkår for KP . Der pågår i 2022 
et arbejde med udarbejdelse af en plan for, hvordan KP 
skal implementere målsætningerne i udflytningsplanen .

Omstillingsprogrammet er fuldt implementeret i 2022 . 
Omstillingsprogrammet blev besluttet af bestyrelsen i 
december 2020 og effektueret i 2021 . Omstillingspro-
grammet har til formål at skabe bedre og mere under-
visning på de uddannelser, hvor behovet er størst . Målet 
nås dels gennem ændret undervisningstilrettelæggelse på 
uddannelserne og dels ved at flytte ressourcer fra admi-
nistration til undervisning og flytte ressourcer mellem 
uddannelser . Der er tilført et økonomisk løft til tre af KPs 
store uddannelser – pædagog-, lærer- og socialrådgiverud-
dannelsen – som sammen med uddannelsernes egne tiltag 
for at ændre undervisningstilrettelæggelsen skal resultere i 
et kvalitets- og timetalsløft . Det finansieres via en reduk-
tion i administrative årsværk og i underviserårsværk på 
Nationalt Center for Erhvervspædagogik og sundhedsud-
dannelserne, sygeplejerskeuddannelsen undtaget . Der er 

omprioriteret for i alt 30 mio . kr .
Med finansloven for 2022 blev der afsat 65 mio . kr . i 2022 
og 125 mio . kr . fra 2023 til en ny og bedre læreruddan-
nelse . Derudover har regeringen i januar 2022, som en del 
af en reformpakke for dansk økonomi, afsat 60 mio . kr . i 
2024 og 200 mio . kr . om året fra 2025 til at finansiere et 
løft af uddannelserne på velfærdsområdet til f .eks . pæda-
gog, socialrådgiver, sygeplejerske og lærer . Indtægter og 
omkostninger relateret til dette er ikke indarbejdet i KPs 
budget for 2022, da KP fortsat afventer en formel udmel-
ding om udmøntningen af disse bevillinger .

BEGIVENHEDER EFTER 
REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING
Der er fra balancedagen og frem ikke indtrådt forhold, 
som forrykker på vurderingen af årsrapporten .
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HOVED- OG NØGLETALSTABEL

2021 2020 2019 2018 2017

Resultatopgørelse
Statstilskud 1.185,2 1.188,5 - - -

Øvrige tilskud 80,4 76,1 - - -

Salg af varer og tjenesteydelser 88,3 85,1 - - -

Andre indtægter 126,0 112,7 - - -

Driftsindtægter i alt 1.480,0 1.462,5 1.587,2 1.565,6 1.591,9

Uddannelse* -890,4 -784,7 - - -

Forskning og udvikling* -132,2 -133,8 - - -

Formidling og videnudveksling* -62,4 -56,9 - - -

Generelle fællesomkostninger* -184,1 -232,3 - - -

Bygninger og bygningsdrift* -177,9 -195,4 - - -

Driftsomkostninger i alt -1.447,0 -1.403,1 1.450,7 -1.481,7 -1.525,6

Resultat før finansielle poster 33,0 59,4 136,4 84,0 66,3

Årets resultat -18,9 6,1 49,3 21,3 25,9

Balance
Anlægsaktiver 3.157,1 3.188,5 3.207,1 2.995,5 3.717,9

Balancesum 3.415,2 3.532,5 3.207,1 3.406,7 4.103,9

Egenkapital ultimo 630,0 649,0 657,9 583,7 587,9

Langfristede gældsforpligtelser 2.369,6 2.500,5 2.479,9 2.363,7 3.021,0

Nøgletal
Overskudsgrad (%) -1,3 0,4  3,2  1,4  1,6 

Likviditetsgrad (%) 75,1 109,0  109,9  127,0  111,3 

Soliditetsgrad (%) 18,4 18,4  18,6  17,1  14,3 

Finansieringsgrad (%) 75,1 75,3  76,9  80,3  81,3 

Gældsfaktor (%) 160,1 171,0 - - -

Personaleårsværk i alt 1.814,8 1.787,0 1.792,2 1.829,9 1.893,9

Hovedtal (mio . kr .)

* Implementering af formålsdeling, jf . anvendt regnskabspraksis, betyder, at der ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år .
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Studieaktivitet – ordinære uddannelser 2021 2020 2019 2018 2017

Teori STÅ 11.625  11.996  12.118  12.626  12.549 

Praktik STÅ 4.144  4.401  4.578  4.509  4.402 

STÅ med tilskud fra andre ministerier 149  129  128  127  94 

STÅ på ordinære uddannelser i alt 15 .919  16 .526  16 .824  17 .262  17 .045 

Antal optagne på erhvervsakademiuddannelser 343 - - - -

Antal optagne på professionsbacheloruddannelser 6.211 - - - -

Antal optagne på øvrige ordinære uddannelser 69 - - - -

Antal indskrevne studerende på ordinære uddannelser i alt 20.558 - - - -

Antal færdiguddannede fra erhvervsakademiuddannelser 88 - - - -

Antal færdiguddannede fra professionsbacheloruddannelser 4.379 - - - -

Antal færdiguddannede fra øvrige ordinære uddannelser 96 - - - -

Studieaktivitet – deltidsuddannelse/åben uddannelse

STÅ, deltidsuddannelse/åben uddannelse, videregående uddannelser 2.228  2.006  2.379  2.553  2.422 

STÅ, deltidsuddannelse/åben uddannelse,  
ikke-videregående niveau/øvrig uddannelse 19  101 117  -   -  

STÅ, deltidsuddannelse/åben uddannelse i alt 2 .247  2 .107  2 .496  2 .553  2 .422 

Kursusvirksomhed – indtægtsdækket virksomhed 

Kursusvirksomhed – indtægtsdækket virksomhed, omsætning mio kr. 11,3 - - - -

Internationalisering

Antal udgående studerende (udvekslingsstuderende) 152 - - - -

Antal indgående studerende (udvekslingsstuderende) 194 - - - -

Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1.224 - - - -

Bygninger

Bygningsareal i alt (bruttoareal i m2) 143.529  143.629 142.957 - -
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Samlet opgørelse af målopfyldelse for Københavns 
Professionshøjskoles strategiske rammekontrakt 2018-2021

Københavns Professionshøjskole (KP) blev etableret pr . 1 . 
marts 2018 gennem en fusion af professionshøjskolerne 
Metropol og UCC . På tidspunktet for indgåelsen af den 
strategiske rammekontrakt for 2018-21 var der endnu ikke 
udarbejdet en strategi for KP . De strategiske mål i ram-
mekontrakten tager derfor udgangspunkt i visionen for 
fusionen og bygger videre på de tidligere organisationers 
strategiske prioriteringer . 

KP fremlagde sin strategiske retning i november 2018 og 
arbejder frem mod 2023 med at implementere sin strategi 
gennem tværgående og lokale strategiske handlinger . De 
handleplaner, der i kontraktperioden har været tilknyttet 
den strategiske rammekontrakt, indeholder et udvalg af 

disse indsatser men indeholder ikke det fulde billede af 
KP’s strategi og tiltag .

KP har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021:
1 . Styrke de studerendes læringsudbytte .
2 . Studerende med stærke digitale teknologikompeten-

cer .
3 . Styrke omsætning af forsknings- og udviklingsaktivi-

teter i uddannelserne .
4 . Efter- og videreuddannelsesaktiviteter af høj kvalitet 

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

INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP har siden 2018 arbejdet målrettet med at udvikle 
studie- og læringsmiljøer på uddannelserne og styrke vores 
studerendes læringsudbytte . Siden 2019 har dette arbejde 
taget udgangspunkt i KP’s strategiske retning ”Fælles om 
fremragende undervisning”, som er udmøntet i en række 
tværgående strategiske indsatser . Gennem implementering 
af møde- og deltagelsespligt har KP med succes arbejdet 
med at styrke vores studerendes engagement og aktive del-
tagelse på uddannelserne, mens vi med indsatsen omkring 
laboratorier i praksis har udbredt og bygget videre på gode 
erfaringer med at understøtte, at vores studerende i under-
visningen arbejder undersøgende og eksperimenterende 
med egen praksis i virkelighedsnære situationer . Endelig 
har vi med peer supervision fundet et virkningsfuldt red-

skab til at kvalificere og udvikle vores opgaveløsning ved 
at lære af og med hinanden . 

I tillæg hertil har KP strategisk prioriteret en omforde-
ling af ressourcer og ændret uddannelsestilrettelæggelse 
på tværs af KP med henblik på at kunne tilbyde vores 
studerende flere timer og højere kvalitet i undervisningen . 
Implementeringen er igangsat i 2021 og fortsætter i 2022 . 
Endelig skal det nævnes, at Corona og nedlukningerne 
i 2020-21 satte sine spor i studie- og læringsmiljøerne på 
KP . Nedlukningerne påvirkede særligt vores studerendes 
trivsel, hvilket bl .a . afspejledes i en negativ udvikling i stu-
dieintensiteten, som dog er vendt i 2021 . Samtidig har KP 
formået at fastholde niveauet i forhold til vores studerendes 
vurdering af studie- og læringsmiljøet .

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 .

AFRAPPORTERING AF DEN 
STRATEGISKE RAMMEKONTRAKT
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INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP har i kontraktperioden løbende styrket det strategiske 
arbejde og begrebsapparatet omkring digital didaktik og 
særligt i forhold til teknologiforståelse som professionsfag-
lighed på uddannelserne . KP’s uddannelser er bevidste om 
den digitale forandring i de professioner, de uddanner til, 
og KP står aktuelt på tærsklen til at igangsætte et tværgåen-
de program for professionsfaglig teknologiforståelse, hvor 
fokus ikke kun er på introduktion af professionstekno-
logi, men også på at uddanne og danne digitalt myndige 
fagprofessionelle, der løbende kan sætte sig ind i, håndtere 
og påvirke den digitale udvikling i deres profession . Denne 
positive udvikling understøttes af KP’s kvantitative og 
kvalitative undersøgelser på området .

Programmet står på skuldrene af en omfattende afdæk-
ning af eksisterende tiltag på KP’s uddannelser samt på en 

bred inddragelse af lokale og eksterne fagmiljøer og har 
ledt til løbende justeringer af indsatsen i kontraktperioden . 
Dette understøtter, at vi i fællesskab kan udvikle de faglige 
og didaktiske rammer for professionsfaglig teknologifor-
ståelse på en systematisk og nyskabende måde . KP står 
således på et stærkt erfaringsgrundlag på baggrund af vores 
uddannelsers arbejde med digital-didaktiske handleplaner 
og KP’s tværgående strategiske satsning på praksislabora-
torier . Dertil har KP en konsolideret og sammenhængende 
organisering, der understøtter kompetenceudvikling og 
support af uddannelsernes arbejde med digital teknologi, 
praksisteknologier og teknologiforståelse . 

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 kontraktperioden igangsat 21 forsknings- og 
udviklingsprogrammer i tilknytning til KP’s uddannelser . 
Samtidig har KP har iværksat udviklingen af to tvær-
gående strategiske forsknings- og udviklingssatsninger 
målrettet samfundsudfordringer med relevans på tværs af 
flere professioner . KP har dog i 2021 vedtaget en stra-
tegisk retning for forskning og udvikling, som skærper 
prioriteringen af KP’s forskning og udvikling på færre, 
udvalgte faglige områder . Derudover har KP etableret en 
organisatorisk og strategisk struktur omkring forskning og 
udvikling, som understøtter realiseringen af målet om at 
styrke omsætningen af forsknings- og udviklingsaktivite-
ter i uddannelserne . 

KP er i 2018-2021 lykkedes med at skabe en robusthed i 
forhold til at omsætte viden ind i uddannelserne ved at 
etablere et stabilt niveau af undervisere, der er involve-
ret i forskning og udvikling . Andelen af forsknings- og 
udviklingsaktive undervisere steg fra 25 til 29 pct . fra 2018 
til 2020 men er faldet til 26 pct . igen i 2021 . Det er dog 
væsentligt at understrege, at det totale antal årsværk for 
forsknings- og udviklingsaktive undervisere ligger stabilt 
fra 2020 til 2021, idet færre medarbejdere bruger mere af 
deres tid på forsknings- og udviklingsaktiviteter . Denne 

udvikling ligger i forlængelse af den skærpede strategiske 
retning for KP’s forskning og udvikling, der bl .a . indbefat-
ter en konsolidering af vores forsknings- og udviklingsmil-
jøer med henblik på, at de bliver mere konkurrencedygtige 
med stærke kompetencer . 

KP har arbejdet aktivt og målrettet med kapacitetsopbyg-
ning på forsknings- og udviklingsområdet med henblik på 
sikre, at KP har de nødvendige kompetencer til at formu-
lere, finansiere og gennemføre forsknings- og udviklings-
projekter, hvilket er en fortløbende indsats . KP har dog 
ikke nået målsætningen om at øge graden af den eksterne 
finansiering . Det skyldes dels, at covid-19 har haft en ne-
gativ indvirkning på den eksterne finansiering i 2020-21, 
og dels at KP har fokus på at hjemtage større bevillinger, 
som det typisk tager længere tid at sikre finansiering til . 
KP forventer, at indsatsen for at hjemtage større bevillinger 
vil føre til en positiv udvikling i den eksterne finansiering 
fra 2022 . Udviklingen i den eksterne finansiering viser 
dog også, at det trods en aktiv indsats er en udfordring 
for KP – og professionshøjskolerne generelt – at tiltrække 
eksterne bevillinger, herunder at geare dem på baggrund 
af de begrænsede offentlige basismidler til forskning og 
udvikling til professionshøjskolerne .

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
Københavns Professionshøjskole har i kontraktperioden 
arbejdet aktivt alene og i samarbejde med regionens kommuner 
om at imødekomme kompetencebehovet med særligt fokus på 
lærer- og pædagogområdet . Det gælder i forhold til grundud-
dannelserne, hvor KP har haft fokus på at styrke brobygningen 
fra ungdomsuddannelserne til lærer- og pædagoguddannelsen, 
ligesom KP gennem en række strategiske tiltag har arbejdet med 
at styrke kvaliteten af uddannelserne .

Trods den ihærdige indsats fra KP’s side, er det dog ikke lykke-
des at sikre et stabilt stigende optag til de to uddannelser, idet 
de begge har oplevet et fald i optaget i 2021 efter et relativt godt 
optag i 2020 . Ligeledes fluktuerer antallet af 1 . prioritetsansø-
gere til læreruddannelsen en del, mens søgningen til pædagog-
uddannelsen er faldet gennem hele perioden . Derimod har KP 
oplevet en markant stigning i optaget til meritpædagoguddan-

nelsen, ligesom optaget til KP’s meritlæreruddannelse også er 
steget de senere år . Denne udvikling ser KP som en tydelig effekt 
af sine prioriterede, strategiske indsatser i forhold til at udvikle 
merituddannelserne med øje for potentielle studerendes såvel 
som kommunernes behov .

Region Hovedstaden er generelt udfordret i forhold til rekrutte-
ring af fagprofessionelle, særligt på velfærdsområderne . Mange 
flere børn og flere ældre i de kommende år betyder, at der alle-
rede nu er stor efterspørgsel efter særligt pædagoger, lærere og 
sygeplejersker . Samtidig søger mange unge mod universiteterne; 
KP har den laveste andel af ansøgere med stx- og hf-baggrund 
sammenlignet med de øvrige regioner . Derfor vil KP fremadret-
tet fortsat og i forlængelse af sin nye strategiske rammekontrakt 
arbejde aktivt med at imødekomme det regionale kompetence-
behov på velfærdsområdet .

INSTITUTIONENS VURDERING AF DET 
STRATEGISKE MÅL
KP har i kontraktperioden intensiveret sit arbejde med at sikre 
en mere struktureret og systematisk dialog med vores aftagere, 
således at aftagernes perspektiver indgår i KP’s løbende kvalifi-
cering af indhold i og formater for vores efter- og videreuddan-
nelsestilbud . Herunder har KP arbejdet med at udvikle vores 
efter- og videreuddannelsesaktiviteter bl .a . med vægt på mere 
laboratoriebaseret undervisning, på at understøtte transfer samt 
på fleksible undervisningsformater og digital didaktik . I forlæn-
gelse heraf har KP desuden haft særskilt fokus på kompetence-
udvikling af vores undervisere . Endelig har KP arbejdet med at 
styrke kontakten til vores alumner . 

Covid-19 har både påvirket KP’s indsatser i en negativ og positiv 
retning . Begrænsninger ift . at mødes fysisk kombineret med 
kommunernes ændrede prioriteringer har medført udfordringer 
omkring udvikling af nye løsninger i samarbejde med praksis . 
Omvendt har den digitale omlægning af undervisning acce-
lereret udviklingen i forhold til virtuelle formater og digital 
didaktik . Coronapandemien har dog især i 2020 haft en ensidig 
negativ indvirkning på KP’s aktivitet på efter- og videreuddan-
nelse, om end det er lykkedes KP at øge omsætningen i 2021 
sammenlignet med 2020 . 

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 . Fra 2020 omfatter Københavns Professionshøj-
skoles særlige fokus også pædagoguddannelsen .

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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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKAB

REGNSKABSGRUNDLAG
Årsrapporten for Københavns Professionshøjskole er udar-
bejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og prin-
cipper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse 
nr . 116 af 19 . februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv . 
(Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer 
i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejled-
ning, Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for 
videregående uddannelse LBK nr . 779 af 08/08/2019, 
samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsens retningslinjer 
for udarbejdelse af årsrapport . Dette svarer til regnskabs-
praksis for 2020 .
 
Årsrapporten er aflagt i 1 .000 DKK .

SÆRLIGT OM OVERGANG TIL FÆLLES 
KONTOPLAN
Københavns Professionshøjskole implementerede i 2019 
den fælles kontoplan for uddannelsesinstitutioner under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet .

Den fælles kontoplan omfatter dimensionerne art (statens 
kontoplan), delregnskab, sted og formål . Anvendelse af 
den fælles kontoplan sker i henhold til Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning, 
inkl . tilhørende modeller og vejledninger .

Alle omkostninger føres løbende på et af de 5 formål, som 
er relevante for Københavns Professionshøjskole:
1 . Uddannelse
2 . Forskning og udvikling
3 . Formidling og videnudveksling
6 . Generelle fællesomkostninger
7 . Bygninger og bygningsdrift

Hvor det er relevant fordeles lønomkostninger for den alt-
overvejende del månedligt på grundlag af tidsregistrering . 

For 2021 er en lille del af de registrerede omkostninger 
fordelt, fordi de reelt vedrører flere formål i henhold til 

Konterings- og fordelingsvejledningen . Omkostningerne 
vedrører opgaver, som mest rationelt løses ved at organi-
sere opgaveløsningen tværgående i forhold til flere formål 
– herunder også fællesindkøb til flere formål, som opnår 
en billigere pris sammenholdt med indkøb foretaget på de 
enkelte formål . 

Formålskonteringen for det omkostningsbærende Sted 
(betegnelse for organisationens mindste enhed) er anvendt 
i den løbende bogføring, men omkostningerne fordeles i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsen . Der er tale om i alt 
3 omkostningspuljer, der tilsammen udgør ca . 1,6 pct . af 
de samlede omkostningerne .

Implementering af formålsdelingen betyder, at noterne 5-9 
ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år .

ANVENDELSE AF OVERHEAD PÅ 
BEVILLING TIL FORSKNINGS- OG 
UDVIKLINGSAKTIVITETER
På baggrund af de første regnskabstal efter overgang til fæl-
les kontoplan har KP med grundlag i registreringsprincip-
perne i den fælles kontoplan udregnet den gennemsnitlige 
overhead på KP . Udregningen har vist en overhead på 50 
pct . på forsknings- og udviklingsaktiviteterne . 

Der er derfor ændret praksis i afrapporteringen af forsk-
nings- og udviklings bevillingen, således at de direkte om-
kostninger fra 2021 afrapporteres med 50 pct . overhead 
fremfor de hidtidige 30 pct . 

SÆRLIGT OM IMPLEMENTERING AF EN 
NY ÅRSRAPPORTSKABELON 
Årsrapporten for 2021 er aflagt i henhold til den fælles 
årsrapportskabelon for uddannelsesinstitutioner under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet .

Sammenligningstallene i hoved- og nøgletalstabellen for 
årene forud for årsrapportskabelonen er i et vist omfang 
alene vist summarisk .
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DISPENSATIONER
Københavns Professionshøjskole har dispensation til 
finansiel leasing af Campus Carlsberg . Indregningen er 
nærmere omtalt i afsnittet "Særlige områder" . 

Grundet udfordringer med at esas ikke har kunnet frem-
bringe retvisende data, har KP efter aftale med Styrelsen 
opdateret STÅ-prognosen og optaget et tilgodehavende 
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i regnskabet, 
således at de indtægtsførte taxameterindtægter svarer til 
KP's egen STÅ-prognose .

SÆRLIGE OMRÅDER 
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 modsva-
rende værdi i balancen som en leasingforpligtelse (gæld) 
på passivsiden i det år, hvor institutionen har indgået en 
juridisk bindende leasingaftale . Det leasede aktiv afskrives 
og indregnes efterfølgende i institutionens regnskab efter 
samme principper som aktiver, der ejes af institutionen .

KP genberegnede med virkning fra primo 2018 indreg-
ningen af den finansielle leasingaftale vedrørende Campus 
Carlsberg med en årsrente på 2,5% med kvartalsmæssig 
rentetilskrivning . De 2,5% blev valgt ud fra en forventet 
alternativ langsigtet rente, ligesom den opgjorte værdi af 
aktivet afskrives over leasingsaftalens løbetid således, at 
den bogførte værdi i 2046 svarer til den værdi, som ejen-
dommen skal overtages til ved aftalens udløb .

Samlet set medfører den revurderede indregning, at afta-
len vedrørende Campus Carlsberg påvirker årets resultat 
med samme beløb 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 indreg-
nes i resultatopgørelsen over leasingperioden . Leasingfor-
pligtigelsen 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 mel-
lem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, 
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post .

Materielle anlægsaktiver
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

På bygninger anvendes en scrapværdi på op til 50 % . 

Tilgodehavender fra igangværende  
tilskudsaktivitet
I det omfang der afholdes omkostninger til aktiviteter, 
som er tilskudsdækket i henhold til aftaler med virksom-
heder, offentlige institutioner og private organisationer, 
men hvor tilskuddene endnu ikke er modtaget, indregnes 
de tilskud, som institutionen har erhvervet ret til som tilgo-
dehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter .

Feriepengeforpligtelsen
Økonomistyrelsens gennemsnitlige metode anvendes . 
Opgørelsen baseres på oplysninger om henholdsvis:
1 . Antal feriegivende årsværk for de ansatte
2 . Det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr . feriegi-

vende årsværk
3 . Den gennemsnitlige udgift pr . skyldig feriedag

Statens Lønsystem leverer talgrundlaget for anvendelse 
af Økonomistyrelsens model . Dog er det gennemsnitlige 
antal feriedage opgjort konkret på grundlag af tidsregistre-
ringen . Indefrosne feriepenge er indbetalt i 2021 .

Forudbetalte bundne tilskud
Modtagne tilskud vedrørende tilskudsaktiviteter, der dæk-
ker omkostninger, som endnu ikke er afholdt . De modtag-
ne tilskud reduceres løbende ved indtægtsføring svarende 
til de afholdte udgifter til tilskudsaktiviteterne med tillæg 
af eventuelt overhead .

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme 
for året opdelt på drifts-, investerings- og finansierings-
aktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens 
likvider ved årets begyndelse og slutning . Pengestrømsop-
gørelsen udarbejdes efter den indirekte metode og tager 
udgangspunkt i årets resultat .

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
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Regnskabsmæssige nøgletal
 — Overskudsgrad (pct .)  

= Årets resultat før ekstraordinære poster x 100 / Ind-
tægter før ekstraordinære poster

 — Likviditetsgrad (pct .)  
= Omsætningsaktiver x100 / Kortfristede gældsfor-
pligtelser - ordinær feriepengeforpligtelse

 — Soliditetsgrad (pct .)  
= Egenkapital i alt x 100 / Balancesum ultimo

 — Finansieringsgrad (pct .)  
= (Langfristet gæld – skyldige indefrosne feriemidler 
- periodiserede donationer) x 100 / Materielle anlægs-
aktiver

 — Gældsfaktor (pct .)  
= (Langfristet gæld - periodiserede donationer) x 100 / 
Indtægter før ekstraordinære indtægter
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RESULTATOPGØRELSE

Note 2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

Statstilskud 1 1.185.220 1.188.528

Øvrige tilskud 2 80.436 76.118

Salg af varer og tjenesteydelser 3 88.337 85.110

Andre indtægter 4 126.014 112.745

Driftsindtægter i alt 1 .480 .007 1 .462 .501

Uddannelse 5 -890.422 -784.670

Forskning og udvikling 6 -132.164 -133.828

Formidling og videnudveksling 7 -62.393 -56.867

Generelle fællesomkostninger 8 -184.103 -232.334

Bygninger og bygningsdrift 9 -177.948 -195.362

Omkostninger i alt 10 -1 .447 .031 -1 .403 .060

Resultat før finansielle poster 32 .976 59 .440

Finansielle indtægter 11 1.524 4.611

Finansielle omkostninger 11 -53.450 -57.911

Finansielle poster i alt -51 .925 -53 .300

Årets resultat -18 .949 6 .140
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Aktiver
Note 2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

Grunde og bygninger 2.939.706 2.943.687

Igangværende arbejder for egen regning 4.483 29.835

Installationer 156.488 163.611

Indretning af lejede lokaler 192 288

IT-udstyr 3.299 3.066

Inventar 11.306 6.344

Materielle anlægsaktiver i alt 12 3 .115 .474 3 .146 .831

Deposita 13 41.608 41.678

Finansielle anlægsaktiver i alt 41 .608 41 .678

Anlægsaktiver i alt 3 .157 .081 3 .188 .510

Tilgodehavender fra salg af varer og ydelser 14 36.035 24.933

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktivitet 15 26.304 26.811

Andre tilgodehavender 16 21.092 18.064

Mellemregning med Uddannelses- og Forskningsministeriet 17 23.227 3.120

Øvrige periodeafgrænsningsposter 18 17.518 12.218

Tilgodehavender i alt 124 .176 85 .146

Likvide beholdninger 133.974 258.884

Omsætningsaktiver i alt 258 .150 344 .030

Aktiver i alt 3 .415 .231 3 .532 .540

BALANCE
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Passiver
Note 2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

Egenkapital pr. 31. december 1990 274.939 274.939

Overført resultat, året -18.949 6.140

Egenkapital i øvrigt 374.021 367.881

Egenkapital i alt 630 .011 648 .960

Hensatte forpligtelser 19 15 .617 15 .369

Gæld til realkreditinstitutter 20 400.624 416.464

Gæld vedrørende finansiel leasing 21 1.968.949 1.983.446

Skyldige indefrosne feriemidler - 100.571

Langfristede gældsforpligtelser i alt 2 .369 .573 2 .500 .481

Kortfristet del af langfristet gæld, realkredit og finansiel leasing 22 30.278 29.903

Skyldig løn 19.279 11.931

Feriepengeforpligtelse 56.501 52.154

Forudbetalte bundne tilskud 56.951 44.833

Mellemregning med Uddannelses- og Forskningsministeriet 115.139 128.643

Øvrige periodeafgrænsningsposter 23 8.258 9.184

Leverandører af varer og tjenesteydelser 83.703 63.211

Anden kortfristet gæld 24 29.922 27.870

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 400 .031 367 .730

Gældsforpligtelser i alt 2 .769 .604 2 .868 .211

Passiver i alt 3 .415 .231 3 .532 .540

I tilknytning til balancen oplyses desuden følgende:
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 25
Andre forpligtelser 26
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2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

Årets resultat -18 .949 6 .140

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver 43.010 43.262

Øvrige ikke-kontante driftsposter 1.053 -14.793

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 44 .062 28 .469

Ændring i varebeholdninger - 571

Ændring i tilgodehavender ekskl. igangværende tilskudsaktivitet -39.537 35.512

Ændring i igangværende tilskudsaktivitet 507 -11.125

Ændring i hensatte forpligtelser 247 7.766

Ændring i kortfristet gæld ekskl. forudbetalte bundne tilskud 20.183 -52.764

Ændring i forudbetalte bundne tilskud 12.118 13.088

Ændringer i driftskapital -6 .481 -6 .953

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 18 .632 27 .657

Køb af materielle anlægsaktiver -12.704 -24.882

Ændring i finansielle anlægsaktiver 71 -101

Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt -12 .634 -24 .983

Afdrag på bank- og realkreditgæld -15.841 -19.321

Ændring i gæld vedr. finansiel leasing -14.497 -14.141

Ændring i anden langfristet gæld -100.571 54.073

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt -130 .909 20 .611

Årets pengestrøm -124 .910 23 .285

Likvide beholdninger i alt, primo 258.884 235.599

Likvide beholdninger i alt, ultimo 133 .974 258 .884

PENGESTRØMSOPGØRELSE
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2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

Egenkapital 31 . december 1990 274.939 274.939

Overført resultat
Saldo primo 355.173 349.032
Årets bevægelser -18.949 6.140
Saldo ultimo 336 .224 355 .173

Øvrig egenkapital
Saldo primo 18.848 18.848
Årets bevægelser - -
Saldo ultimo 18 .848 18 .848

Heraf udgør opskrivninger
Saldo primo 18.848 18.848
Årets bevægelser - -
Saldo ultimo 18 .848 18 .848

Egenkapital i alt 630 .011 648 .960

EGENKAPITAL OPGØRELSE
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2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)
1 . Statstilskud
Uddannelsestilskud, heltidsuddannelse 718.721 723.511
Uddannelsestilskud, deltidsuddannelse/åben uddannelse 50.470 45.640
Uddannelsestilskud fra BUVM 12.300 10.919
Tilskud til forskning og udvikling 84.231 83.603
Særlige tilskud 319.497 324.855
I alt 1 .185 .220 1 .188 .528

2 . Øvrige tilskud
Tilskud til forskning fra offentlige danske kilder mv.* 19.192 3.914
Tilskud til forskning fra private danske kilder mv. 26.520 40.776
Tilskud til forskning fra EU 2.082 975
Tilskud til forskning fra udenlandske kilder mv. 269 -
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 28.282 25.377
Ekstern rekvirentbetaling 4.092 5.075
I alt 80 .436 76 .118

3 . Salg af varer og tjenesteydelser
Kursusvirksomhed (indtægtsdækket virksomhed) 21.331 21.634
Øvrigt salg af varer og tjenesteydelser 67.006 63.476
I alt 88 .337 85 .110

4 . Andre indtægter
Deltagerbetaling, deltidsuddannelse/åben uddannelse 122.662 108.494
Udlejning af lokaler og udstyr 3.254 3.491
Øvrige indtægter 98 760
I alt 126 .014 112 .745

5 . Uddannelse
Personaleomkostninger -776.557 -695.415
Af- og nedskrivninger -1.509 -1.121
Øvrige omkostninger -112.356 -88.133
I alt -890 .422 -784 .670

NOTER

* Heri indgår bevilling fra Socialstyrelsen på 800 t .kr . til "Ordbog over dansk tegnsprog"
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* Heraf vedr . bevilling fra Socialstyrelsen, "Ordbog over dansk tegnsprog", 1 .141,0 t .kr .

** Heraf vedr . bevilling fra Socialstyrelsen, "Ordbog over dansk tegnsprog", 40,8 t .kr .

2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)
6 . Forskning og udvikling
Personaleomkostninger * -118.586 -118.932
Af- og nedskrivninger  -  -
Øvrige omkostninger ** -13.578 -14.896
I alt -132 .164 -133 .828

7 . Formidling og videnudveksling
Personaleomkostninger -40.727 -37.628
Af- og nedskrivninger  -  -
Øvrige omkostninger -21.667 -19.239
I alt -62 .393 -56 .867

8 . Generelle fællesomkostninger
Personaleomkostninger -126.189 -158.520
Af- og nedskrivninger -1.136 -3.165
Øvrige omkostninger -56.778 -70.649
I alt -184 .103 -232 .334

9 . Bygninger og bygningsdrift
Personaleomkostninger -26.511 -30.179
Husleje -21.717 -20.423
Af- og nedskrivninger -40.365 -38.977
Øvrige omkostninger -89.355 -105.783
I alt -177 .948 -195 .362

10 . Artsopdeling af driftsomkostninger
Personaleomkostninger -1.088.570 -1.040.675
Husleje -21.717 -20.423
Af- og nedskrivninger -43.010 -43.262
Øvrige driftsomkostninger -293.734 -298.700
Driftsomkostninger i alt -1 .447 .031 -1 .403 .060

11 . Finansielle poster
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 1.524 4.611
I alt 1 .524 4 .611

Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger -53.450 -57.911
I alt -53 .450 -57 .911

Resultat af finansielle poster -51 .925 -53 .300
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12 . Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum primo 3.842.600 29.835 194.449 769 9.906 21.610 4 .099 .168

Tilgang i årets løb 683 4.483 93 - 1.342 6.103 12 .704

Overført fra igangværende arbejder for egen regning 25.618 -28.782 - - - 3.163 -

Afgang i årets løb - -1.053 - - -1.405 -200 -2 .658

Anskaffelsessum ultimo 3 .868 .902 4 .483 194 .541 769 9 .844 30 .676 4 .109 .215

Opskrivninger primo 18.848 - - - - - 18 .848

Opskrivninger i årets løb - - - - - - -

Afgang i årets løb - - - - - - -

Opskrivninger ultimo 18.848 - - - - - 18 .848

Akkumulerede af- og nedskrivninger primo -917.761 - -30.838 -481 -6.839 -15.265 -971 .185

Årets af- og nedskrivninger -30.283 - -7.216 -96 -1.109 -4.305 -43 .010

Tilbageførte af- og nedskrivninger - - - - 1.405 200 1 .605

Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo -948 .044 0 -38 .054 -577 -6 .544 -19 .370 -1 .012 .589

Bogført værdi 31 . december 2021 2 .939 .706 4 .483 156 .488 192 3 .299 11 .306 3 .115 .474

Kontantvurdering af grunde og bygninger ultimo udgør 2.140.400 t.kr. inkl. Campus Carlsberg, der er finansielt leaset.  
Finansielt leasede aktiver indgår i anlægsaktiverne med en regnskabsmæssig værdi på 2.128,2 mio.kr.

2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

13 . Deposita

Deposita vedr. lejemål 41.608 41.678

I alt 41 .608 41 .678

14 . Tilgodehavender fra salg af varer og ydelser

Tilgodehavender fra salg af varer og ydelser m.v. 36.035 24.933

I alt 36 .035 24 .933

15 . Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktivitet

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktivitet 26.304 26.811  

I alt 26 .304 26 .811
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2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

16 . Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms 19.270 16.743

Andre tilgodehavender 1.822 1.321

I alt 21 .092 18 .064

17 . Mellemregning med Uddannelses- og Forskningsministeriet

Tilgodehavende STÅ, KP's prognose pga. fejl i esas 18.477 -

Tilgodehavende SPS 4.749 3.120

I alt 23 .227 3 .120

18 . Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter 10.361 6.793

Diverse refusioner 7.157 5.425

I alt 17 .518 12 .218

19 . Hensatte forpligtelser
Reetablering af lejemål  11.000  9.500 
Tjenestemandspensioner  541  541 
Løn – åremål  4.076  3.828 
Andre hensatte forpligtelser -  1.500 
I alt  15 .617  15 .369 

20 Gæld til realkreditinstitutter
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0041-079-210 Kronpr. Sofies Vej 35 DK0009392185 DKK -0,26% var. 0,42% - - 10,0 9,1 30-06-2049
0041-079-155 Haraldsgade 6 DK0009392185 DKK -0,26% var. 0,42% - - 3,3 3,0 30-06-2049
0041-780-499 Sigurdsgade 26 DK0009399867 DKK 0,77% fast 0,42% - - 81,5 79,0 31-12-2049
0041-780-237 Sigurdsgade 26 DK0009393902 DKK 0,60% fast 0,42% - - 91,6 88,2 30-06-2039
0041-079-171 Sigurdsgade 26 DK0009392185 DKK -0,26% var. 0,42% - - 89,1 81,6 30-06-2049
0041-079-197 Nyelandsvej 27 DK0009392185 DKK -0,26% var. 0,42% - - 27,1 24,8 30-06-2049
0041-780-570 Tagensvej 18 DK0009399867 DKK 0,77% fast 0,42% - - 87,8 85,1 31-12-2049
0041-780-525 Tagensvej 86 DK0009399867 DKK 0,77% fast 0,42% - - 46,9 45,4 31-12-2049
I alt 437,2 416,1
Kortfristet gæld (forfald < 1 år) 15,8
Langfristet gæld 400,3
Kursgevinster vedrørende lån 0,8
Låneomkostninger -0,5
Langfristet realkreditgæld i alt 400,6
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21a . Gæld vedrørende finansiel leasing Afdrag 1 år Afdrag 2-5 år Afdrag efter 5 år
Campus Carlsberg 14.497 61.741 1.907.207

Mio . kr . 2016-17 2018-20 2021 2022 2023 …… . . 2042 2043 2044 2045 2046 I alt

Leasingydelse (husleje) 96 192 64 64 64 64 64 64 64 32 1.918

Up front betaling 189 189

Gnst betalinger i  
leasingperioden 101 203 68 68 68 68 68 68 68 34 2 .107*

Afskrivninger 38 68 23 23 23 23 23 23 23 11 682

Renter 42 151 50 49 49 40 39 39 38 19 1.327

Omkostninger (resultat) 81 219 72 72 72 63 62 61 61 30 2 .009**

Forskel gns betalinger 
og omk 20 -15 -4 -4 -4 5 6 7 7 4

Akkumuleret forskel 31 -15 -19 -23 -27 -23 -18 -11 -4 0

Den akkumulerede forskel på den likviditetsmæssige 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 -betalin-
gen og rådgiveromkostningerne 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 diskonte-
ringsrenten. Tilsvarende svarer de årlige omkostninger til den faktiske likviditetsbelastning ved aftalen over 
perioden.

21b Campus Carlsberg
Aftalen vedrørende Campus Carlsberg er struktureret som en finansiel 30-årig leasingaftale med start den 1. juli 2016. 
Aftalen 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 rådgiverom-
kostninger 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 
overtagelse i 2046. KP har på det grundlag, og efter dialog med Moderniseringsstyrelsen (nu Økonomistyrelsen), fore-
taget 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 kost-
prisen vedr. Campus Carlsberg. Den opgjorte værdi af det finansielle leasingaktiv afskrives, som følge af den fastsatte 
scrapværdi, 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 lø-
betid frem til 2046 med samme beløb, som de betalinger, der er forbundet med aftalen. Den økonomiske påvirkning af 
aftalen fremgår nedenfor.
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2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

22 . Kortfristet del af langfristet gæld til  
realkreditinstitutter og finansiel leasing

Kortfristet del af gæld til realkreditinstitutter 15.781 15.762
Kortfristet del af gæld vedrørende finansiel leasing 14.497 14.141
I alt 30 .278 29 .903

23 . Øvrige periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter 8.258 9.184
I alt 8 .258 9 .184

24 . Anden kortfristet gæld
Skyldige lønrelateredeposter 17.640 16.204
Øvrig anden gæld 12.282 11.667
I alt 29 .922 27 .870

25 . Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme
Bogført værdi af pantsatte ejendomme pr. 31. december 967.951 956.475
Prioritetsgæld pantsatte ejendomme pr. 31. december 416.122 431.934

26 . Andre forpligtelser
Institutionen har indgået normale huslejeaftaler, hvor lejen i uopsigelighedsperioden udgør ca. 149,1 mio. kr.
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SÆRLIGE SPECIFIKATIONER
Indtægter og omkostninger på virksomhedstyper

Almindelig virksomhed 2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .) 2019 (t .kr .) 2018 (t .kr .)
Indtægter 1.325.662 1.328.700 - -
Omkostninger 1.345.476 1.316.173 - -
Resultat -19 .815 12 .527 - -

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Indtægter 48.226 46.457 - -
Omkostninger 48.226 46.457 - -
Resultat 0 0 - -

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter 27.749 25.480 - -
Omkostninger 27.749 25.480 - -
Resultat 0 0 - -

Indtægtsdækket virksomhed
Indtægter 79.895 67.266 109.117 122.949
Omkostninger 79.030 73.652 107.474 113.969
Resultat 865 -6 .386 1 .643 8 .980

Akkumuleret resultat (egenkapital) 4 .123 3 .257 9 .643 8 .000

2021 (t .kr .) 2020 (t .kr .)

Lederløn

Bestyrelse
Antal eksterne bestyrelsesmedlemmer  11  11 
Udbetalt formandsvederlag  119  124 
Samlet udbetalt vederlag til øvrige eksterne medlemmer  263  285 

Chefer generelt
Antal chefårsværk*  99  109 
Samlede lønomkostninger til chefer, inkl. pension  91.949  97.926 

Personaleårsværk
2021 2020

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår  1.814,8  1.787,0 
Andel årsværk i procent ansat på sociale vilkår 2,1% 2,3%

Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, mio . kr . 

2021 2020 2019 2018
Modtagne tilskud fra UFM 84,2 83,6 82,5 82,3
Forbrug af tilskud fra UFM -115,2 -97,6 -89,0 -95,9
Akkumuleret resultat 16,4 30,4 36,9

* Faldet i antallet af chef/lederårsværk skyldes løbende vakancer henover 2021 . Antallet af chef/ledere  på KP er stort set uændret ift . 2020 .

Note: På baggrund af en analyse af overhead på KP er overheadsatsen fra 2021 justeret fra 30 pct . til 50 pct .
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