De usikre!
Fremtidens unge og
Give metandklinikken
direction ! som
arbejdsplads
Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod
Unge, som har ondt i selvværdet
Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme
De får det ikke længere i folkeskolen
Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at
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• Coaching før uddannelse, under, og efter
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Nutidens og fremtidens
arbejdsliv
• Siden 2007/2008 rekordsøgning til uddannelse
og efteruddannelse
• De fleste går ikke KUN på arbejde for at dække
behov
• Vi arbejder mere og mere ..
• Vi vil selv bestemme og svært ved at styre det !
• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark
• ”Ytmyghet er ikke en efterspurgt vare i
fremtiden”

Digitale medier og det
grænseløse arbejdsliv
• Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og
smartere end før mobil og internet.
• De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og
forlade de indtil næste dag er ophævet.
• Fusion mellem fritid og arbejde.
• Mange er til rådighed døgnet rundt eller i nogen
grad, især mellemledere.
• Store krav om selvadministration
• Husk den akademiske pause

Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022
Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Generationer fra digitale
analfalbeter, indvandrere til
digitale indfødte !
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigs-generation
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

De unge, uddannelse og
arbejde i fremtiden

Karakteristika for Generation
Z og Y

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil
gøre alt for. Børnene i første række ..
• Ikke egoistiske, men socialiseret til at være
individualister fra starten af.
• Man må bruge de talenter, man nu en gang har!
• De skifter roller og værdier afhængig af de
fællesskaber.

Personal network and
virtuality
• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.
Hver digital native = stor personligt netværk
4-8 intime venner(mindst 1 fysisk om måneden)
30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.
Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end
400 venner på Fjæsbogen / Facebook
• Venner er at lykkes som ung
•
-

Digital Natives
Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,
musik ( multitasking)
• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com og www.facebook.com
• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)
• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie
• Min egen personlige stil, projekt, og arbejdsplads.

Fremtidens produkt,
arbejdsplads, relation?

Valg af fremtid
fra 15- 30 år!!
• Egen Lykkesmed… den personlige anbefaling!
• ”…Mange muligheder i dag, og kun én selv, der
sætter sine egne grænser.” siger Peter (18 år)
• ”…”I princippet kan jeg jo blive alt” (Sofie 23 år)

De hurtige
og ambitiøse
unge
• Arbejde er til for mig og ikke omvendt
• Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og
udfordringer.
• Fællesskab, ja tak !
• Forståelse for person, interesser, værdier og
andre forhold f. eks en syg kat.
• I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller
rundt…(CEFU)

De usikre og tvivlende!
• Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod, men
ondt i selvværdet.
• Ofte den sociale arv og mangel på social
mobilitet
• Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme
• Hjælp af en voksen, Kollega eller leder, ellers
giver de nemt op.
• Tro på eget værd og fremtiden

De unge og forventninger til
arbejdspladsen
• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
• Fair og retfærdig løn
• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse
for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga,
festival)
• Gerne en titel – English Please…

• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !
• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,
fællesskab og fritid)

Den attraktive
arbejdsplads
• Forskellige generationer og nationaliteter
• Forskellige værdier og religioner
• Forskellige sociale og familiemæssige
relationer
• Den gode arbejdsplads har fokus på det enkelte
menneske med mange forskellige både faglige,
personlige og kulturelle kvaliteter,

Fremtidens
arbejdsmiljø
• Dårlig ledelse gør folk langtidssyge og får dem
til at flytte arbejde (Flere undersøgelser fra NFA)
• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe
medarbejderne med stress og det psykiske
arbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- og
privatliv
• Nye måder at organisere arbejde på for at
optimere trivsel og tilfredshed til for
medarbejdere og virksomheden

Ledelse og
arbejdspladsen
• Hvordan måler vi god ledelse?
• Håndbøger i ledelse ?
• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe
af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)
• "Leadership involves plumbing as well as
poetry” James G. March, Stanford University

The Manager
• Lede og fordele arbejdsopgaver med
overordnet overblik ud fra personale, økonomi
arbejdsopgaver og strategi
• Evne til at begejstre og motivere i forhold til
kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)
• Den faglige specialist, som har den faglige
indsigt og dømmekraft i hverdagen
• Eksekver - konsekvenspædagogik!

The Priest
• Kunne lide og rumme mennesker i al deres
umulige og besværlige mangfoldighed
• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årlige
MUS
• Respektfuld kommunikation
• Anerkendelse af indsatsen
• Give den enkelte retning og mening i
arbejdslivet ( Uhyre vigtigt)

The Artist
• En leder som tør indrømme fejl( UHA) contra
den negative fejlfinder/problemkulturen
• Prøve nye veje og metoder og give plads til
medarbejderne
• Leder – som tør uddelegere beslutninger og
ansvar til andre end sig selv
• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere at
være på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)

Direktøren for det hele
• Naturtalent for at matche en given ledelse til
den situation som hver medarbejder står i time
for time og minut for minut
• Brobyggeren mellem mange forskellige
mennesker og kulturer
• Erkendelse af lederskabets mange facetter og
udfordringer
• Ansvar og rollemodellen for alle led i hele
organisationen på alle tidspunkter
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