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Bestyrelsen      J. nr. 0122/8-14 

     TNI/LR 

 

 

 

Indkaldelse til Bestyrelsens udviklingsseminar og -møde den 3. og 4. februar 2014 – Hindsgavl 

Slot 

 

Hindsgavl Allé 7 

5500 Middelfart 

 

 

Bestyrelsen har to gange afholdt strategiseminar. Ét i 2012 med udgangspunkt i megatrends samt 

ændringer med ny struktur. Ét i 2013 med udgangspunkt i besøg på Designskolen i Umeå, Sverige samt 

kommende prioriteringer. 

 

Denne gang er det besluttet, at gennemføre dagene som et udviklingsseminar hvor hovedfokus er på to 

emner, Ny Skole samt input til og drøftelser om udviklingskontrakt for 2015 og 2016. Udover 

udviklingsseminar afholdes også ordinært bestyrelsesmøde den 3. feb. om eftermiddagen. 

 

 

Tidsplan for bestyrelsens udviklingsseminar 3. og 4. februar 2014 

 

3. februar – dag 1 

 

09.30 – 10.00  Ankomst og morgenmad 

 

10.00 – 12.00  Fase 1 

 Oplæg fra rektor om hvilken ny skole der ønskes. Herunder endelig 

placering på Godsbanearealet (og sammenhængen med strategi og 

retning) (bilag1) 

 Oplæg v/Anne Balle, Signal Arkitekter om præ-programmeringen. 

(bilag 2) 

 Oplæg fra Kim Christiansen om status på proces og samarbejde med 

Bygningsstyrelsen samt kommende konkurrenceform. 

(bilag 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, og 3f)  

 

   

12.00 – 13.00  Frokost 

 

13.00 – 15.00  Fase 2 

 Drøftelser af de tre oplæg og konklusioner på de fremlagte hensigter 

(bilag 4): 

 

 

15.00 – 15.15  Kaffe 

 



15.15 – 18.15  Bestyrelsesmøde – se særskilt dagsorden 

 

18.15 – 19.30  Indskrivning på værelserne og afslapning 

 

19.30   Middag 

 

 

4. februar – dag 2 

 

08.00 – 09.00  Morgenmad 

 

09.00 – 09.45  Opsamling fra udviklingsseminarets første dag  

 

09.45 – 10.00  Pause  

 

 

10.00 – 11.30  Input til de kommende år og eventuel kontur at udviklingskontrakt fra 2015: 

Oplæg om Ministeriets ønsker til uddannelserne fremover, selveje og ny 

skole v. Vicedirektør Johnny Mogensen, Styrelsen for Videregående 

Uddannelser, efterfulgt af spørgsmål og drøftelse 

(se bilag 6 fra Bestyrelsesmødet: ”Danmark i arbejde – Vækstplan for de 

kreative erhverv - design (især side 5-9 og 32 – 44)). 

 

 

11.30 – 11.45 Pause 

 

11.45 – 12.30 Opsamling og eventuelle konklusioner på hvad vi ønsker at adressere i 

udviklingskontrakt for 2015 og 2016. Punktet fungerer som oplæg til rektors 

videre arbejde og bestyrelsesbeslutning ved næste bestyrelsesmøde i april. 

   

12.30  Dagene afsluttes med frokost 

 

 


