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Udviklingsmål Delmål/nøgletal1 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Formidling      

1. Ordrupgaards 

potentiale i 

relation til 

kunsten, historien 

og arkitekturen 

skal udfoldes i 

formidlingen til 

bredere 

målgrupper, 

herunder børn og 

unge.  

1.1 Udvikling og 

gennemførelse af 

formidlingsinitiativer 

knyttet til kunsten, 

historien og arkitekturen 

på Ordrupgaard2.  

4  4 4 

 

4 

1.2 Udvikling og 

gennemførelse af 

formidlingsinitiativer 

særligt målrettet børn og 

unge.  

2 2  2 2 

1.3 Udvikling og 

gennemførelse af nye 

indsatser inden for 

museets digitale 

formidling.3  

1 1 1 1 

2. Ordrupgaards 

arealer skal i 

forøget grad indgå 

i den samlede 

museumsoplevelse 

for de besøgende. 

2.1 Plan udvikles for det 

kulturhistoriske 

Ordrupgaard 

 

Plan igangsættes Plan færdiggøres og mål for 

den videre proces 

udarbejdes 

Udarbejdede mål for 2024 

gennemføres 

Udarbejdede mål for 2025 

gennemføres 

3. Ordrupgaard vil 

udvikle og afholde 

særudstillinger af 

høj faglighed, der 

kan nå bredere 

3.1. Minimum 2 

særudstillinger af høj 

faglighed om året. 

 

3 2 2 2 

                                                      
1 Nøgletal fremstår med lyseblå baggrund og opgøres årligt med henblik på at følge udviklingen inden for bestemte områder. Der er ikke opstillet mål for nøgletal. 
2 Nøgletal for delmål 1.1. og 1.2. akkummuleres ikke over tid, men opgøres årligt, idet der er tale om enkeltstående aktiviteter og initiativer. 
3 Nøgletallet akkumeleres over tid, idet udviklnigen af nye indsatser vil kunne anvendes fremadrettet, dvs. 4 i 2025. 



 

Udviklingsmål Delmål/nøgletal1 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

brugergrupper og 

øge indtjeningen. 

 a. Antal besøgende i 

udstillinger, i alt 

(Danmarks statistik)  

    

 b. Antal besøgende 

under 18 år, ekskl. 

undervisnings-besøg 

(Danmarks statistik)  

    

 c. Andel besøgende med 

bopæl i Danmark 

uden for udstillings-

/besøgsstedernes 

hjemregion (Den 

Nationale 

brugerundersøgelse)  

    

 d. Andel besøgende uden 

gennemført lang 

videregående 

uddannelse (Den 

Nationale 

brugerundersøgelse)   

    

 e. Besøgendes villighed 

til at anbefale museet 

til andre (gennemsnit 

ud fra skala på 1-10, 

hvor 1 er ”meget 

usandsynligt” og 10 er 

”meget sandsynligt” 

    

 f. Antal besøgende 

under 18 år i fm. 

undervisnings-besøg 

(Danmarks statistik)  
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Forskning      

4. Ordrupgaard 

baserer sin 

formidling på 

forskning 

4.1 Ordrupgaard udgiver 

minimum 1 

forskningsbaseret 

publikation/katalog om 

året med udgangspunkt i 

museets faste samling, 

historie og/eller 

særudstillinger. 

1 

 

1 1 1 

 j. Antal 

forskningspublikationer (jf. 

PURE)  

- - - - 

 - Heraf 

fagfællebedømte 

(jf. PURE)  

    

Bevaring      

5. Ordrupgaard vil få 

udarbejdet en 

bevaringsplan med 

særligt fokus på 

værkerne i parken  

5.1 Bevaringsplan for 

kunstværkerne parken.  

Plan igangsættes Plan foreligger Der fastlægges mål for 

gennemførelse af 

bevaringsplanen fsva. 2024 

og frem 

Der fastlægges mål for 

gennemførelse af 

bevaringsplanen fsva. 2025 

og frem 

6. Bygningsmassen 

og parken skal 

sikres bevaret i 

god stand 

6.1 Der udarbejdes et 

overblik over 

vedligeholdelsesbehovet 

for bygningsmassen i 

samarbejde med SLKS. 

Plan igangsættes Overblik over 

vedligeholdelsesbehov 

foreligger og mål for 

gennemførelse fsva. 2023 

og frem fastlægges 

Der fastlægges mål for 

gennemførelse af 

bevaringsplanen fsva. 2024 

og frem 

Der fastlægges mål for 

gennemførelse af 

bevaringsplanen fsva. 2025 

og frem 

 g. Antal 

genstande/værker 

registreret i SARA  

    

 h. Antal 

nyerhvervede/accessi

onerede 

genstande/værker 
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registreret i SARA i 

året  

 i. Andel 

behandlingskrævende 

genstande (vurderet 

af museet)  
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