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Indledning 

 

Kære studerende og kære medarbejdere – velkommen tilbage til et nyt skoleår. Ikke 

mindst velkommen til alle I nye studerende. Vi har glædet os rigtig meget til at møde 

Jer.  Vær søde at rejste Jer op og lad os så alle sammen råbe et hurra for årgang 

2016.  

 

Designskolen Koldings ambition 

I er kommet til en designskole, som reelt er mere et universitet end en skole – med 

tre år til en bachelorgrad og to år til en kandidatgrad, hvorefter I kan kalde Jer cand. 

des. I er med andre ord heller ikke elever. I er studerende. Forskellen ligger i, at der 

til en studerende er en forventning om stor selvstændighed og om, at I i høj grad 

selv bidrager til Jeres egen og de øvrige studerendes uddannelse.  

I er ikke kommet til en hvilken som helst Designskole. I er kommet til en skole med 

specifikke værdier og en klar ambition. Skolen vil være blandt de bedste 

designskoler i verden og vi ønsker at gøre Jer til nogle af de bedste designere i 

verden. Intet mindre. Designskolen Kolding skal være en skole, som på den mest 

kvalificerede vis er med til at adressere de behov, som nutidens samfund, 

virksomhed og offentlige institutioner har – til fordel for øget velstand og velfærd. 

Vores ambition er at uddanne Jer på en sådan måde, at I med sikkerhed kan være 

med til at skabe værdi for det samfund, I er en del af. Herunder at I selvfølgelig får et 

arbejde eller starter en bæredygtig virksomhed.  Men samtidig er Designskolen 

Kolding en institution, som har det lange lys på og som tænker i og bidrager til, hvad 

fremtidens samfund skal bestå i.  Vi skal være en skole, som tør vove en tand; som 

tør eksperimentere og som dermed er med til at inspirere fremtiden. Derfor bliver I 

heller ikke bare uddannet til det arbejdsmarked, som er her og nu, men også til at 

være med til at forme det arbejdsmarked og det samfund, som skal komme.  Til det, 

der er. Og til det, der skal komme.  



Det gør vi med udgangspunkt i tre værdier: Kulturel mangfoldighed. Vi ønsker at 

bidrage til en mangfoldig verden og selv skabe rum for mangfoldighed. Social 

inklusion: Vi vil designe til alle og vi vil være en skole, hvor der er højt til loftet. 

Bæredygtighed: Vi ønsker at bidrage til en verden, som sikrer lighed mellem 

nutidens og fremtidens generationer. Og vi bidrager selv i det daglige med solceller 

på taget og økologisk mad i kantinen.  

Designskolens vision 

Vores vision lyder: 

Designskolen Kolding er et internationalt talent værksted for udvikling af dansk 

design.  

Tillad mig at uddybe, hvad der ligger i denne formulering med udgangspunkt i de fire 

begreber:  

Internationalt 

Talent 

Værksted 

Dansk design 

 

Det internationale 

Danmark er et lille land, men med en meget stærk designtradition. En tradition, som 

vi kan være superstolte af, men som dør – hvis den ikke løbende udvikles og 

inspireres udefra.  Enhver kultur, som lukker sig om sig selv, dør. Derfor er det helt 

afgørende, at skolen er internationalt orienteret. Og derfor kræver vi – som den 

eneste skole i verden (tror jeg) – at alle studerende skal opnå mindst 15 ECTS point 

ude i verden.  Det svarer til et halvt semesters undervisning.  Til det formål har vi 

oprettet to outposts: En i Shanghai i samarbejde med Tongji University og en i Sao 

Paulo i Brazilien. Tidligere har vi haft en i Kumashi i Ghana. Her tilbydes alle 

studerende mulighed for at tage en del af deres uddannelse under ledelse af skolens 

egne undervisere og det gæsteuniversitet, vi samarbejder med. Vores internationale 



afdeling arbejder endvidere intenst på at sikre alle studerende, som ønsker det, 

udveksling med nogle af de bedste designskoler i verden.  

Samtidig er det vores forventning, at alle vidensmedarbejdere bidrager til den 

globale designagenda ved at publicere i internationale designtidsskrifter og ved at 

deltage i de vigtigste internationale begivenheder. Blandt andet derfor deltager vi 

næsten hvert år i blandt andet Il Salone i Milano, hvor fem til seks kandidater fra 

Designskolen Kolding får mulighed for at vise det bedste, de kan.   

Generelt bidrager alle skolens medarbejdere til internationaliseringen. Vores 

køkkenchef Mette deltager f.eks. jævnligt i udenlandske konferencer, outposts og 

udstillinger.  

Internationaliseringen er også noget, som man skal mærke til i det daglige. Lige nu 

har vi således studerende fra 22 forskellige lande på vores kandidatuddannelse og 

tre af vore fagchefer er ikke danske.  Det samme gælder mange af vore øvrige 

medarbejdere.   

Vi udlever med andre ord den del af vores værdisæt, som drejer sig om kulturel 

mangfoldighed. En værdi, vi dyrker – fordi vi er sikre på, at dansk design udvikler sig 

bedst i en åben, diskuterende og kritisk kultur. Og vi øver os dagligt i at blive 

dygtigere. Vores arbejdssprog er i stigende grad engelsk og alle medarbejdere er 

blevet tilbudt mulighed for at opgraderes deres engelskkundskaber. Som I kan høre, 

er der stadig et stykke vej, inden vi er flydende. I alt fald jeg selv.  

Vores dejlige køkken bidrager ligeledes til den internationale atmosfære ved med 

jævne mellemrum at invitere vore udenlandske studerende og medarbejdere til at 

udvikle menuen. Det kan I glæde Jer til.   

 

Dansk design 

Internationaliseringen ser vi som sagt som et redskab i udviklingen af dansk design. 

Men hvad er dansk design? Det er der skrevet mange bøger og artikler om. Jeg tror, 

at vi som er vokset op med dansk design reelt har meget svært ved at se, hvad det 

er. Det er så indgroet og naturligt, at vi ikke bemærker det. Vi ser det formmæssige: 

det gode materialevalg og det gode håndværk med sans for detaljen, hvor de 



æstetiske kvaliteter realiseres i et enkelt formsprog, hvor lyset ofte bruges som et 

væsentligt råstof.  

Men kendsgerningen er jo, at dansk design er en meget integreret del af vores 

samfund og kultur. Et væsentligt kendetegn er, at dansk design er demokratisk.  Tag 

f.eks. dansk mode, som ikke er noget, vi bare oplever på cat-walken. Nej vi oplever 

moden overalt i gadebilledet, ikke mindst fordi dansk mode er til at betale. Eller tag 

den danske møbeltradition med FDB og Børge Mogensen i spidsen – der efter krigen 

sikrer, at alle mennesker får noget godt at sidde på – enten derhjemme eller i 

lægens venteværelse. Eller i kirken og folkeskolen.  

Dansk design rummer nogle værdier – f.eks. at alle skal kunne være med. Disse 

værdier bringer designeren med sig, når han eller hun tager ud i verden. Når 

udlændinge elsker dansk design, så er det ikke kun fordi dansk design er smukt, men 

også fordi der er knyttet vigtige værdier til vores design. Dansk design er en del af 

det fundament, som skabte velfærdsstaten og velfærdssamfundet, hvis 

udgangspunkt er, at få har for meget og færre for lidt.  

I dag er dansk design i stigende grad ved at udvikle sig væk fra design af 

enkeltstående produkter, til i højere grad at bidrage til udvikling af systemer og 

oplevelser, som yderligere understøtter udviklingen af velfærdssamfundet. 

Brugerinddragelse i form af brugerdreven innovation eller co-design synes at være 

afgørende elementer. En dialogbaseret tilgang som også præger vores undervisning.  

Jeg har ikke en færdig definition af, hvad dansk design er eller skal være. Den er I og 

vi med til løbende at udvikle.  Til det brug har vi oprettet en interaktiv væg, hvor vi 

håber, at I alle vil bidrage med ord og vendinger, som I mener, vi kan knytte op på 

dansk design. Dermed er ikke sagt, at skolen ikke har en klar opfattelse af, hvordan 

vi her bedst bidrager til udviklingen af dansk design. Det sker gennem vores tre 

strategiske satsninger: 

- Design og bæredygtighed. Fordi vi er overbevist om, at vi ikke bare kan 

fortsætte med at bruge løs af råstoffer og ressourcer. Og at designeren har et 

væsentligt ansvar i den sammenhæng. Danmark har gode forudsætninger for 

at komme med et unikt bidrag, takket været den nøjsomhed, som traditionelt 

har kendetegnet dansk designkultur.  



- Design og social inklusion (velfærdsdesign), fordi dansk design er demokratisk 

og den tradition kan videreudvikles, så endnu flere mennesker inkluderes i 

udviklingen af fællesskabet, samfundet og deres eget liv.  

- Design og leg, fordi det er homo ludens – det legende og skabende menneske 

–  frem for alene homo faber – det producerende menneske, der kan sætte en 

ny dagsorden for verdens gang i det 21. århundrede. I Danmark har legen – og 

lysten – været en bærende del af det moderne samfunds kultur. Vi har troet 

på legen som vejen til læring. Vi har tilladt børn at lege og de fleste af os vil 

forsvare den frie leg, som afgørende for børns udvikling. Mon vi kunne bruge 

den tankegang, som løftestang for udviklingen af dansk design? Det tror vi og 

det øver vi os i, her på Designskolen Kolding.  

Det er i det hele taget skolens udgangspunkt – at bæredygtighed, social inklusion og 

leg – kan bruges som afsæt til at tage dansk design ind i en ny æra, hvor vi 

fastholder og udbygger den danske designtradition med verden som legeplads. 

Vores mål er, at dansk design fortsat er en smuk stol fra 50’erne, men først og 

fremmet meningsfuld formgivning, som understøtter alle mennesker i at udfolde 

deres fulde potentiale, dvs. at være skabende.  Og som bidrager væsentlig til en 

verden, som er bæredygtig, socialt inkluderende og legende. Jeg glæder mig til at se 

Jeres bidrag til den udvikling.   

 

Talent 

Designskolen optager på talent. I gennemsnit optager vi ca. 10 % af de, som 

ansøger. Vi har en tretrinsraket for optagelsen, båret af nogle kriterier, som ligger til 

grund for vores definition af, hvad talent er. Det drejer sig om evne til at analysere 

en problemstilling og skabe en æstetisk og meningsfuld løsning. Vi optager 

studerende, som vi tror, kan være med til at realisere vores vision. På 

kandidatuddannelsen optager vi de bedste, uanset hvor i verden de kommer fra. På 

bacheloruddannelsen optager vi alene skandinaviske studerende.  

Talentsatsningen slår generelt igennem i alt, hvad vi gør – fra ansættelse af 

personale, til udnævnelser osv. Når vi ansætter en elev i administrationen eller 

køkkenet, så tager vi den bedste. Og vi forventer det bedste.  



Men hvad er talent? Talent er ikke bare medfødt, men nogle mennesker har en 

naturlig tilbøjelighed for noget. Og den tilbøjelighed kan fremelskes til noget helt 

særligt af forældre, venner, undervisere og miljø i det hele taget. Der er næsten 

ingen, som klarer at blive store stjerner ved egen kraft. Talentet har brug for 

fællesskab og næring. En meget vigtig forudsætning for at talentet bliver til noget, er 

imidlertid, at den enkelte har viljen til det. For mig at se er viljestyrke mindst lige så 

afgørende som talent, hvis man skal blive en dygtig designer. Talent skabes ved både 

at ville og kunne.  

Her på skolen dyrker vi talentet ved at give meget individuel vejledning, således at 

den enkelte studerende løbende får feed back. Samtidig er det vigtigt, at de 

studerende øver sig i at give hinanden god – dvs. konstruktiv – feedback. Og at den 

enkelte alene eller sammen med andre hele tiden sætter sig nye mål i forhold til sin 

udvikling.  

En anden og væsentlig del af skolens ”talentpleje” er, at vi tror, at vi kommer 

længst, hvis leg og læring går hånd i hånd. I skal have mulighed for at lege og 

eksperimentere. Prøve Jer selv og designs muligheder af.  

Talentet plejer vi også ved at opfordre de studerende til at deltage i internationale 

talentkonkurrencer og ved at skolen selv tager del i konkurrencer og rankings. 

Designskolen Koldings uddannelse i industrielt design regnes blandt de 50 bedste i 

Europa – både BA- og MA-uddannelsen. Og vores modeuddannelse er netop blevet 

ranket som en af verdens 50 bedste uddannelser. Helt nøjagtig ligger vi på en 26. 

plads.  

 

Værksted 

Undervisningen på Designskolen Kolding er baseret på ny viden, som kontinuerligt 

indhentes og produceres af vores forskere, udviklere og undervisere. Uddannelsen 

til designer ligger i spændet mellem det teoretisk funderede og det praktisk 

manifesterede – man skal populært sagt kunne bevæge sig fra hovedet til hænderne 

og tilbage igen. Dette er særligt for designfagligheden og Designskolen adskiller sig 

derfor fra universiteterne ved at have værksteder hvor studerende kan udvikle 

afgørende håndværksfaglig erfaring og kompetence.  



Under Jeres uddannelse vil I lære designprocessen at kende og forstå hvilket 

fantastisk værktøj den er til at identificere problemer og finde nye løsninger og 

dermed løfte innovationshøjden i jeres branche. Der er naturligvis ikke én 

designproces, der er mange, og I vil lære at skabe, kommunikere og lede 

designprocesser, der matcher den situation I arbejder med. I vil lære at samarbejde 

med andre i designprocessen og finde ud af, hvordan man inkluderer og faciliterer 

mennesker, der har andre kompetencer og perspektiver end én selv.  

Samtidig vil I få mulighed for at dyrke Jeres individuelle færdigheder, opbygge 

erfaring og ekspertise ved at lave prototyper, tegne, drapere osv. Ikke blot for at I 

skal kunne udtrykke og udfolde Jer indenfor Jeres faglighed, selvom det naturligvis 

er et afgørende element, men også for at I skal lære at se og definere det excellente. 

Gennem at arbejde med og at lære materialerne at kende, vil I udvikle evnen til 

perfektion –til at se og opdage, hvornår når noget ikke er godt nok – og hvornår det 

er fremragende.  

Værkstedet som mentalt og fysisk rum udvikler vi i høj grad sammen med det 

omgivende samfund. Vi har partnerskabsaftaler med ECCO, LEGO, Kopenhagen FUR, 

Trefor, Kolding kommune og Sygehus Lillebælt. Og samarbejder i øvrigt med et hav 

af andre virksomheder og offentlige institutioner. Vi lægger stor vægt på, at vore 

studerende fra første skoledag lærer at arbejde sammen med det omgivende 

samfund. Det er f.eks. obligatorisk at lave sin bachelor- og kandidatopgave sammen 

med en ekstern partner.  

Designskolen er således en institution, hvor I vil blive udfordret og uddannet på 

mange forskellige niveauer og måder.  Og I vil selv blive inddraget i drøftelsen at, 

hvordan vi bedst organiserer undervisningen.  De demokratiske værdier slår også i 

gennem, når det gælder vores interne arbejdsformer.  Vi og jeg forventer, at I er 

konstruktive medspillere i debatten om, hvad Designskolen Kolding skal være og 

hvor vi skal hen.  

Tillad mig at opsummere: Designskolen Kolding er et internationalt værksted for 

udvikling af dansk design.  

På et medarbejderseminar i Højer har alle medarbejdere netop haft mulighed for at 

arbejde med vores vision og hvordan den omsættes til praksis. Næsten alt, hvad jeg 



har sagt er således et sammendrag af diskussionerne på vores seminar. Tusinde tak 

for alle de vigtige input.  

Nu håber jeg, at alle I nye kollegaer – for det er sådan, at jeg først og fremmest 

tænker på jer studerende – vil bidrage til at give nye tolkninger af vores vision og 

være med til at udvikle skolen og uddannelsen til det ypperste, målt på både en 

national og en international akse. Vi skal op i fjerde kvadrant i det koordinatsystem, 

hvor vi ud af den ene akse har nutidens behov og ud af den anden har fremtidens 

behov.  

 

Afrunding 

Endnu en gang velkommen til et nyt skoleår.  Vi glæder os til at opleve Jeres 

forståelse af, hvad dansk design er. Og ikke mindst Jeres bidrag til udviklingen af nyt 

dansk design i en verden, som i den grad har brug for Jeres skaberkraft og for 

design.  

Tak. 

 

 

 


