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Fremtidens
forventninger!
▪ Vi forventer, at det bliver bedre – helst med omkring
2,6% om året
▪ Såvel materiel som immaterielt
▪ Det gælder også velfærdsstatens leverancer,
uddannelse og familieliv
▪ Hvis VUC og skolens rammer, undervisning og
engagement ikke rykker opad, så opleves det som
tilbagegang
▪ Velkommen til forventningernes samfund!

Megatrend
A New World Order

The west is no
longer the best
▪ Efter afslutning af koldkrigen i 1989 havde vi stadig
opskriften på de rette politiske og økonomiske
styreformer
▪ Demokrati og reguleret kapitalisme
▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i Irak og
Afghanistan
▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning
▪ Derfor har USA og EU været usikre med hensyn til
Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea

Den usikre verden
for vesten frem
mod 2030
▪ En ny mangfoldig verden ser sit lys med forskellige
interesser, kulturer, religioner, sprog og økonomiske
magtcentre.
▪ I 2030 bor mere end 60 % af verdens middelklasse på
5 mia. i Sydøstasien
▪ Ressourcerne især de digitale data, energi,
infrastruktur og magten
▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på at blive
klogere …

The New Normal
frem mod 2030
▪ Danmark og Europa har ikke særstatus – fortjene det
hver gang
▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter
afhængig af land, kultur og subkultur
▪ Afgørende kompetence nu og i fremtiden - faglighed
og evne til at forstå land, kultur, behov og ønsker og
omsætte til målrettede produkter og services
▪ Den forståelse som kompetence kan grundlægges i
ungdom og voksenlivet

Globalisering
▪ Globalisering i form af uddannelse, arbejde og turisme
mere kulturel udveksling end i dag
▪ Fremtidens unge og børnefamilier er digitale indfødte
verdensborgere.
▪ Kulturforståelse, kultur og fritid skabes og forbrug af
kultur og fritid sker mange steder i verden.
▪ Globalisering af markedet for uddannelse – de bedste
uddannelser og sammensætninger som student (de
privilegerede og ambitiøse)

Den globale og digitale verden 2030.
▪ Alle under 50 år er digitale indfødte og
verdensorienteret
▪ Øget mængde af data og informationer om
uddannelse, kultur, samfund, virksomheder
▪ Uanede muligheden for fælles kulturelle interesser
og fællesskaber mellem mennesker i verden.
▪ Masser af digital forbrug udover lyd, film, musik, ebooks, mv. ▪ Vil vi som mennesker klare alt digitalt –uddannelse,
kommunikation, kultur ?

Lokal, nærvær
og samvær
▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;
▪ Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og
kommer fra.
▪ Nærvær og samvær i forhold til familien, venner og fra
medstuderende og undervisere
▪ Efterspørgsel efter den ”ægte vare”
▪ Vi opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu og
her - Være del af en unik oplevelse = livskvalitet.

Mega –Tech
Disruptive technology

Det 3. led af den digitale
revolution
▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg
og brugerrelation
▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer, produkter og services
▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher
▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt
▪ Vi lever i en mega- bølge af nye teknologier, som smelter
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig
▪ Vi skal lære at tænke ekspontielt og i stor skala løsninger i en
hel anden grad end tidligere …

3D print

Hvad kan erstattes?

Demokratisering af
viden
▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til
konkret tilfælde Dr. Watson
▪ Reel demokratisering af viden - Give undervisere og
elever indenfor fag og område – hvor de ikke har
viden adgang til den og koble til en konkret situation.
▪ Afhængig af et lang udviklingssamarbejde mellem
forskere og it-folk
▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for
de studerende - Area9

Interface med unge og
potentielle kursister
▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt
▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening
24/7 what ever – when ever
▪ Forkorte vej til information og service på VUC
▪ Hurtig og intuitiv viden om fag, uddannelse og mulige
kombinationer
▪ Indblik i den merværdi – det giver at vælge VUC
Storstrøm?
▪ Dr.Watson Jill https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA

Arbejdsmarkeder i fremtiden
▪De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job
▪2017- hvert 8 job.

Særlige
evner

▪ Stor mangel på de
faglærte og folk med
digitale kompetencer på
alle niveauer
▪Vækst;
▪Sundhed
▪Service
▪Food
▪Energi – miljø

▪½ mia. kr.

Uddannelses-længde

Det åbne globale Tech
arbejdsmarked
▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)
▪ Digital platform - hvor arbejdskraft og specialiseret
arbejdskraft til salg world wide
▪ Tilgængelighed 24/7
▪ Transparens med hensyn til pris, kvalitet og erfaringrating
▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden
▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er
nødt til det. 20 % i 2025
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Videnssamfundet
anno 2025
▪ Ingen direkte sammenhæng mellem
uddannelsesniveau og vækst i samfundet
▪ Historisk stigende krav til uddannelsesniveau for at
kunne bestride samme job og jobfunktioner
▪ Dog har uddannelsens kvalitet betydning!
▪ Så strategisk skal der hele tiden arbejdes med at højne
fag, undervisning og læringsmiljøet
▪ Alt det, som er med til at sikre kvaliteten

Det meget fleksible
arbejdsmarked
▪ Halvdelen af alle jobs fra 2006 er væk
▪ Der er blevet skabt en ny halvdel jobs siden 2006 Det
skete også i tiåret før
▪ Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder
▪ Det er en væsentligt kompetence at tro på, at man kan
udvikle og lære livet igennem
▪ Hvad gør I for at give eleverne denne kompetence med sig
på deres videre rejse i livet?
▪ Det rene boglige fokus er ikke en fordel ………….

3. led af den digitale
revolution
▪ Chips og digital kraft er til stede overalt
▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion,
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen
▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som
noget synligt. Digital = normalt
▪ Teknologi,
nye software
forbinder
og integrerer,
tracker
Generation
Z fødtsom
fra 19902001
ca. 17 til 27
år
systemer og forbindelser er vejen frem
▪Generation
Ny teknologiNew
skal udvikles
i virksomhed,
marked,
og situation,
Millenium
født fra 2002
til 2012
fra 16 til
ellers giver det ikke meningca.
……..
6 år.
▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK

Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028
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Ændringer i befolkningen i danske
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Kilde: Berlingske Tidende, marts 2015
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De løbske mennesker
og generationer i samfundet
Generation 68

Generation ”Jensen” 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,
”Jensen” , fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

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

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

▪ Født ind i de glade 1990 efter afslutning af den Kolde Krig i alt
ca. 900.000
▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere vendt
mod verden økonomisk, politiske og militært
▪ De blev en stor generation i et årti præget af børnefamilier og
deres ønsker og behov
▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i
familiedemokratiet
▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med mere
individuelle tilgange og læreplaner (2003 og 2004)
▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen.

Karakteristika
▪ Camilla er vant til at være i centrum og den
individuelle tilgang fra hjem og professionelle
▪ Løbende feedback på styrker og svagheder
▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige situationer
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er
sammen med
▪ Mathias er selvstændig og selvsikker på noget
▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv
kan bestemme.

Performance!
▪ Materielt og indflydelse på liv langt større
▪ Uddannelse, arbejde, venner og sociale medier i gang
hele tiden
▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og
sammenligne med de andre unge på mange områder
fagligt, socialt og fysisk …..Konstant
▪ De vil gerne være stolte af arbejde og uddannelse og
kunne fortælle de andre, hvor godt det går for dem!

Venner = at lykkes
Fælleskaber
▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”
▪ Bindeleddet for venskabet er ofte en ”fælles historie”, dele
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden
▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i deres
socialiseringsproces og identitetsdannelse
▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid mv.
▪ Frivillige fællesskaber og rammer – de vil helst hjælpes og
forstås af peers dvs. andre unge
▪ Gymnasiet - skabe nye netværk og venner for de unge! Peer to
Peer .

De digitale indfødte

Digital Natives
▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com,
www.instagram.com, Twitter mv.
▪ Nutiden og fremtidens unge skræddersyer egne lukkede
kredsløb på sociale medier
▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..
▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….
▪ Glad for provinsen Danmark – men verden venter…
▪ Information om uddannelse og muligheder -hurtig interaktiv
24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper
▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers”

De mange valg
fra 15 - 30 år!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 2010 og
2017 Fremforsk
Jeg er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv,
uddannelse og karriere!
Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….
Jeg skaber min egen succes og det modsatte
Mange overvejelser og usikkerhed
Store performancekrav til fremtidens gode liv
Brug for voksen/lederstøtte til at bekræfte dem i, at der er
mange veje til Rom …….

Valg
af uddannelse
DEA
▪ Forældre og bedsteforældre –uddannelse, baggrund
og erfaring
▪ Klassekammerater og deres valg har stor betydning –
tradition og bystørrelse
▪ Interesser (sikkerhed) – helst noget man er god til på
forhånd. De praktiske mod EUD
▪ Identitet og rolle – kunne se sig selv i det
▪ Svært at forholde sig til fremtidens fag/job!
▪ Gymnasiet – Tryg fortsættelse – Pause

New Millenium
født 2002 til 2012
▪ Født ind i terrorens årti og de glade 00’ere med
dansen om guldkalven fra 2003 til 2008
▪ Generationens størrelse ca. 723000
▪ Finanskrisen og de hårde tider på arbejdsmarked og
boligmarkedet
▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og planer,
feedback
▪ Teknologi –Smart Phone Apple 2007 – android system
2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola

Karakteristik
▪ Individuelle tilgang – performance og styring/måling i
daginstitution og skole
▪ Familien stor betydning –beskyttelsen i en krævende
verden
▪ Børnerådet – 21 % af alle børn i 8. klasse føler sig
meget pressede i hverdagen
▪ 61 % af disse børn mener, at presset kommer fra
skolen

Digitale superbrugere
eller forbrugere
▪ I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs på
daglig basis
▪ 48 % er på konsol eller tablet om dagen
▪ 39 % har kontakt med venner hver dag
▪ 7 ud af 10 børn har en mobil som 10 årig
▪ Hver 3. barn mellem 6 og 9 år er på nettet uden en
voksen
▪ De lærer engelsk via spil, kommunikation og
underholdning

https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs&t=11s

Staten på banen
især 2001!
https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs

▪ Staten på banen med styring til tiden præget af
kontinuitet fra 1993 til 2020!
▪ Dagsorden national også på jeres område
▪ Decentralt ansvar men utrolig centralt fastlagte
standarder på uddannelse, økonomi, sundhed, ældre,
arbejdsmarked, sociale system.
▪ Hvis I lever ikke op til standarder og vores krav så
griber vi ind – konsekvens..
▪ Politisk enighed – om uddannelse - Kvalitet, omfang
og prioriteringer (Konkurrence)

Leder i uddannelses
institutioner
▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation og
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.
▪ Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og udvikle
systemer, hvor man har indflydelse og mulighed
▪ Som leder skal man været optaget af at forbedre og udvikle de
systemer og organisationer, som man er en del af. ( Kald)
▪ De rette pejlemærker og have medarbejderne med – ellers
lykkes det ikke. Menneske først, så system

Ledelses teorier nu og fremover!
Konjunktur, mode og religion
▪ Der findes og der vil
komme oceaner af nye
bøger og få teorier om
ledelse
▪ Vekslende mellem det
bløde og det hårde
▪ Brugsanvisninger til;
hvordan man skal gøre??

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Empatisk ledelse
Tillidsledelse
Omsorgsledelse
Anerkende teori
Coaching
Find dit hvorfor?

Fremtidens ledelse og
organisation!
▪ Taylor - konstruktion af organisationer og idealet på
produktionsområdet.
▪ Max Weber - forståelsen af organisationer og idealmodel for et
bureaukrati i forskellige former og varianter stadig den model,
som anvendes i det offentlige.
▪ Hierarki og kontrol som omdrejningspunkter
▪ Hvorfor kører vi efter de samme modeller, som for 100 år siden?
▪ Formelle kontra de uformelle
▪ De historiske institutionelle afgrænsninger af ledelsesfeltet

Fremtidens
organisering
▪ Fremtidens vindere arbejder meget tættere sammen i
projekter og teams og er ikke strengt funktionsopdelte
▪ Værdiskabelsen sker i nye produkter og services og det
forudsætter et tæt kvalificeret samarbejde mellem de
mennesker, som kender til læring/uddannelse, brugere
og systemet
▪ Organisation, som belønner udvikling og større
produktivitet, kvalitet og effektivitet i
opgavevaretagelsen………
▪ Er jeres nuværende organisering optimal i forhold til
opgaven og formålet med VUC???

Konkurrenter på uddannelse

Andre udbydere
▪ VUC har ikke kunnet levere den rette vare dvs. den
rette opkvalificering af medarbejdere i
virksomhederne
▪ Konsekvens – flere private udbydere i samarbejde med
virksomheder har startet deres egne
uddannelsesforløb
▪ Vi ser de store virksomheder på erhvervsskoleområdet
– de kører selv uddannelserne dog i samarbejde med
erhvervsskoler

Andre udbydere
▪ De andre konkurrenter eller samarbejdspartnere på
gymnasiale og grunduddannelsesniveau
▪ Hvordan kan I vise og dokumentere, at I har det rigtige
og måske bedre tilbud end andre på det store og
ugennemsigtige uddannelsesmarked?
▪ Det er en vigtig del af eksistensberettigelsen!
▪ Nye måder at samarbejde på - forskellig fra de,
steder, hvor man udbyder
▪ Det lokale netværk og hvad giver mening der!
Andre udbydere

Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener
respekt
FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER

Underviser mv.
▪ Kunne lide de unge og voksne og rumme dem i al
deres besværlige mangfoldighed
▪ Talent for spotte og forstå de kursister og deres
udfordringer i løbet af skoleåret
▪ Rollemodellen – integrator, og viser, hvordan
udfordringer og konflikter kan løses på en gode måde
▪ Brobygger mellem VUC og de mange andre aktører i
samfunds og privatlivet!

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
▪ Knausgaard - Hverdagen fylder mest i menneskers liv.
▪ Det er livet på skolen – oplevelser og glæden ved gode
klassekammerater og undervisere
▪ Konsekvenspædagogikken
▪ Det, at man gør det, som man siger.
▪ Værdier og politikker er ikke noget værd, hvis unge og
forældre ikke ser det efterlevet i hverdagen

Betingelser
for læring
hos elever
▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den enkelte
tro på, at man kan udrette noget.
▪ Ikke selværd/selvtillid – men et positive tankesæt –
skabe rammer og vilkår!
▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og
tilfredshed med den indsats, som man udfører.
▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt
individuelt lagret ud fra, hvem du er. Reelt er vores
viden det samme som vores erindringer.

Fremtidens vigtige
kompetencer
▪ Mere uddannelse på en række områder:
▪ Solidt fagligt fundament, som hele tiden kan bygges ovenpå
▪ Digitale kompetencer i top og generelle færdigheder

▪ Personlige kvalifikationer:
▪ Kommunikative evner
▪ Sætte egen faglighed og talent i spil med andre

▪ Refleksive evner – indlevelse, forståelse
▪ Interpersonelle evner: Teamwork, Fleksibilitet
▪ Selvgående - Tilrettelægge eget arbejde
▪ Finde relevante opgaver at løse – være til gavn
▪ Akkvisitiv tankegang – finde nye opgaver

