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Corona tidsånden

2020/2021/2022 

▪ Tiden er kold og usikker – vi savner fester, festival, og 

knus og kram…..det ubekymrede

▪ De unge savner pludselig skole og uddannelse!

▪ Fase med nye regler for uddannelse og arbejdsliv

▪ Ekstra fleksibilitet, åbenhed og samarbejde blandt

ansatte, elever og virksomheder

▪ Den nye tid - det nære, familie, natur, sundhed og 

sikkerhed samt nye måder at leve og arbejde på….



Vækst 2020/21



Tilbage til 2009 eller 2013 

i 2020/21?





Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang helst 2,6% i DK, 

▪ Store forventninger til uddannelse og arbejde 

▪ Krav til de fysiske rammer, produktet og service og det 

engagement, som person og virksomhed leverer

▪ Corona krise rammer unge og ufaglærte hårdest

▪ De unge har store forventninger til  uddannelse, arbejde 

og livet

▪ Unge  Y og Z kun 26 % tror på bedre tider i fremtiden 



Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 616.140 694.228 78.088

10-19 681.979 628.300 -53.679

20-29 786.603 759.967 -26.636

30-39 688.927 810.779 121.852

40-49 756.728 680.319 -76.409

50-59 800.938 743.411 -57.527

60-69 664.188 757.461 93.273

70-79 564.199 574.778 10.579

80-89 226.608 364.803 138.195

90 + 44.612 59.723 15.111

I alt 5.830.922 6.073.769 242.847





Flere jobs i  eksport 
825.000 ud af 2,8 mio.



Den nye usikre 

verdensorden 



De store brudlinjer i en 

usikker verden 

▪ Multipolar verden 

▪ Flere politiske og økonomiske centre 

▪ Globale middelklasse på 2,6 mia. 

▪ Vækst antal og forbrug

▪ USA – Kina (Rusland, Indien)
▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Europa United i 20’erne

▪ Klima, immigration og social ulighed

▪ Mange mennesker oplever, at deres grundvilkår og liv i 

samfundet ikke bliver taget alvorligt



Europa en af verdens 

magtcentre

▪ En ny mangfoldig verden med forskellige interesser, 

kulturer, religioner, sprog og økonomiske magtcentre 

▪ Usikkerhed, konflikter og øget global konkurrence 

▪ Sikkerhed med og kontrol af ressourcer også supply-

chain fra eget kontinent 

▪ Verdens samhandel og investeringer nedad siden 201o

▪ Corona krisen forstærker virksomheder og statens  

fokus på  forsyningssikkerhed og fremtidigt beredskab



The New Normal 

frem mod  2030

▪ Den internationale konkurrence skærpes for alle

▪ Vi skal blive bedre til flere 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

▪ Sårbarhed – NORMALT - konflikter og virus rammer 

vores samfund, arbejdsplads og uddannelser



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 

dvs. flere ydelser højere kvalitet og lavere omkostning 

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier, der 

befrugter og udvikler hinanden 

▪ UCHolstebro – facilitator - firstmover ift. Virksomheder?



Corona og 

digitalisering

▪ Stejl læringskurve brug af digitale løsninger til

undervisning, møder og koordinering

▪ Særlig udfordring for erhvervssuddannelser –

håndværk og praktik – de kloge hænder

▪ Uddannelse af undervisere?

▪ Strategy for undervisning og læring – inddrage læring

og erfaringer fra Corona nedlukning



UCHolstebro og 

Service 

▪ Uber, AirBnb og GoMore - gode til kundeservice og 

kundebetjening 24/7 what ever – when ever

▪ Tænke som Tech-branche-hvordan forkorte vej til 

service, information og menneske 

▪ Hvordan nemmere få viden om fag, personlig kontakt, 

uddannelser, undervisningens kvalitet mv

▪ Ikke mindst under uddannelse 

▪ Før, under og måske efter studiet   Dr.Watson Jill



Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet  ikke –

Poul Henningsen 
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Bæredygtighed 

▪ Gøre noget godt for jorden

▪ Omtanke, ærlighed, 
ressourcer og transparens 

▪ UCHolstebro og det 
samfundsmæssige ansvar

▪ Virksomheder - arbejdskraft 
og de bedste teknikker..

▪ Uddannelse som garant for 
materialer, miljø, især  de 
unge

▪ Hvad vil vi stå for udover de 
mange regler og lovkrav her 
på uddannelsesinstitutionen? 
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Ledelsesinstrumenter
I Nordiske lande

Danmark ligger lavest på instrumenter relateret til
kvalitet; bruger,service, kvalitetstyringsystemer, 
adfærdskodeks og benchmark

Alle lande høj score på Styring; strategisk
planlægning, intern kontraktstyring, mål og 
resultatstyring, MUS og risikostyring

Middel på instrumenter relateret til Økonomi; 
aktivitetsbaseret regnskaber, decentral finansiel
og personale beslutning og resultatløn (høj i DK)



UCHolstebro og

uddannelsessektoren

▪ Selvejende og egen bestyrelse
med råderum for at  sætte
dagsorden og påvirke
udvikling

▪ De mange regler generelt og 
specifikt

▪ Kompleksitet betyder, at  
politikere griber ind i det, de 
forstår f.eks. udgifter til
studierejser

▪ Er I mest decentrale
administratorer eller udviklere
af uddannelse og fag?



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 som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen 

til at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De Unge 



Danmarks Statistik 2020

Udviklingen i 10-30 årige
Holstebro Lemvig og Struer 2020-2030

2020 2030 Ændring

Holstebro 10-19 7492 6822 -670

20-29 6962 6785 -177

I alt: -847

Lemvig 10-19 2420 1790 -630

20-29 1731 1488 -243

I alt: -873

Struer 10-19 2678 2001 -677

20-29 1830 1652 -178

I alt: -855



Ungdommen
15 til 30 år 
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Generation Z
født 1990 til 2001

19 til 30 år 

▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Internet, gamers og sociale medier 

▪ Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

▪ (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 



Generation New Millenium
født 2002 til 2012

8 til 18 år 

▪ Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med dansen 

om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Finanskrise 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



Karakteristika  

▪ Frederik er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Freja er god til indgå i mange forskellige situationer og 

skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 

sammen med 

▪ Emma er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv 

kan bestemme. 



Venner = at lykkes 

Fællesskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom”

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv del af at finde 

sig selv. Fagligt, personligt og socialt.

▪ Uddannelse, arbejdsplads og fritid 

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst 

hjælpes og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Gode tilbud tiltrækker og relationer fastholder…

▪ Peers to Peers – spørge, fælles oplevelser og 

usikkerhed evt. i formaliseret struktur på uddannelse



Performance

Y og Z !

▪ Eget ansvar for succes og fiasko

▪ Uddannelse, familie, arbejde, venner og sociale medier 

i gang hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og 

sammenligne med andre unge – karriere, familie, 

venner, fysik …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af deres liv ikke mindst og 

kunne fortælle de andre, hvor godt det går for dem!  



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.

▪ Skræddersyede og lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Unge og det lokale og globale fællesskab 

▪ 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” 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


De mange valg

fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering i 2006, 2010 og 2017 Fremforsk

▪ ”Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 

uddannelse og karriere!” 

▪ Fag, geografi og jobsikkerhed 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….”

▪ Overvejelser og usikkerhed 

▪ Mange har stort behov for voksen/lederstøtte til at 

bekræfte dem i, at der er mange veje til Rom …….

▪ Underviser, praktikvejleder og andre unge 



Unges Drømme 

▪ En forskel for klimaet 

▪ Gøre en forskel i virksomhed

▪ Del af projekter, som gør en 
forskel i menneskers liv 

▪ Faget og faglighed betyder 
meget – derfor afgørende 
personligt at opleve udvikling 
og forbedring løbende 

▪ Demotiverende – hvis proces 
og  uddannelse ikke giver 
mening og føles nytteløs og 
unødvendig 



Forventninger 

til arbejdsplads/praktik 

▪ SYNLIGE karrieremuligheder og 

personlig udvikling med flere steps

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det 

ned af bakke 

▪ De unge de mest stressede på 

arbejdspladsen ( A4)

▪ Retfærdig løn og fleksible 

arbejdstider – tid til andet venner, 

familie, heste, motocross

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt 

af  

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! 

Og tilgiv mig!



Unge er forskellige!



Generationer 

på UC Holstebro

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborger

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt 



Rammen

for læring

▪ Autoritet i relation og faglig/personlig opmærksomhed 

▪ Evne til at sætte en ramme, hvor den enkelte tror på, at 

de kan bidrage og har et positivt tankesæt om egen 

indsats

▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og 

tilfredshed med det, som man udfører

▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt 

individuelt lagret ud fra, hvem du er



10 minutter



Megatrends og strategi i 
forhold til 

Uddannelserne Eleverne  

Underviserne
Organisation, 

styring og 
retning  



Corona 



Konstant fremgang!



Den faglærte arbejdskraft



Den usikre Verden!



Digitalisering 



Bæredygtighed



Regulering og råderum



De Unge



Underviser



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 
Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 
levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 
kr.


