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Udvikling i BNP 

 



Færinger bliver også 

rigere frem mod 2020 

 
• Danskernes en vækst i privatforbruget på 2, 6 

% ikke i øjeblikket nu men den lange bane 

siden 1846. 

• Nordmændene er blevet rigere og rigere med 

en vækst på ca. 3,8-3,9% om året 

• Stigende rigdom og forbrugsmuligheder  

• Stigende krav og forventning til offentlig 

service 

• Vi forventer mere og højere kvalitet i servicen 

 



 

Sundhedsbølgen 

 
 Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse.  ( Død og sygdom) 

 Sundhed i familien, fritid og arbejde – det store 

fokus og tema som mange er optaget af. 

 Øget fokus på sundhed, kost, natur og 

bevægelse i dagsinstitutioner og tilbud 

 Sundhed, business, og apostle i  fremtiden ! 

 Vær skeptisk –mange konsulenter vil gerne 

sælge nemme løsninger. 

 



 

 

Megatrends  med betydning for 

samfund, mennesker og børneområdet 



Vestens herredømme 

på retur  

• Efter koldkrigen havde vi stadig opskriften på 

den rette politiske og økonomiske styreformer  

• Demokrati og reguleret kapitalisme 

• Krige og  mislykkede demokratiseringer i  Irak 

og Afghanistan  

• Demonstration af, at vi ikke har den bedste 

opskrift og den slet ikke kan umiddelbart 

overføres på andre lande, kulturer og 

mennesker 

• Derfor tøver  Vesten mht. Syrien  

 



 

Økonomi og 00érne  

• Finanskrisen, udviklingslande i vækst, og den 

vestlige verden har haft decideret negativ 

vækst og svag positiv stigning 

• 00 érne - Præget af religiøse konflikter  mellem 

den arabiske verden og USA 

• USA tilstedeværelse var afhængighed af 

fossile brændstoffer i denne del af verden. 

• Diktaturer med fast jerngreb i en ung, fattig 

befolkning  

• Disse to forudsætninger er ved at forsvinde 

 



De mange nye politiske 

magtbalancer fra 10érne 

til 2040? 
• Den vestlige verden har over tid stille og roligt 

siden 1990érne mistet sit patent på at definere  

 det gode og det onde i verden 

• En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 

forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog 

og købekraft.  

• En langt mere kompleks og  uforudsigelig 

verden, hvor der er mange fortolkningsmåder 

og konflikter  på samme tid. Arktis, senkaku –

øer, Sildekrigen mellem EU og Færøerne! 



Danmark i Verden 2020 

2020 

Færøerne i verden  Verden 

Det globale, regionale og 

lokale 



Den voksende 

middelklasse 

 
• Afrika 

• Sydamerika 

• USA 

• Indien 

• EU Øst 

• Tyrkiet 

 



Det store potentiale  i 

Verden 

 



Globalisering 3.0 og 

konkurrence  

 Alle jobtyper, produkter og funktioner i  
potentiel lokal, regional og global konkurrence  

 Udflytnings af  ”videns-arbejdspladser” 
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere 

 Rambøll ca. 1800 ingeniører 

 Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne… 

 Lige nu –servicebølgen - avancerede 
servicefunktioner outsources  

 Arla(Polen) /Grundfos(Budapest) produktion DK 
 



Globalisering  

og børn 

 
• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og 

turisme mere kulturel udveksling end i dag  

• Fremtidens unge og børnefamilier er digitale 

indfødte verdensborgere.  

• Kultur, fritid og læring sker mange steder i 

både ind- og udland  

• Vi har stadig fysiske bygninger, men børn og 

unge får indtryk, oplevelser og erfaringer i 

mange forskellige sammenhænge 

  



  
 Arbejdet med digitale data og informationer  er hastigt 

voksende  

 Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og mere 

service,  større produktivitet og effektivitet 

 Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder. 

 En velkendt metode til at opnå større produktivitet og 

effektivitet i fremtiden ( historien) 

 

Vi i 3. led af den digitale revolution, der hvor de 

digitale strukturer forandrer samfundet, 

virksomheden og menneskets hverdag ofte på en 

usynlig måde. 

 

 

 

 



 

LOKAL som mega-trend 

• Et voksende antal globale nomader, de er 

geografisk mobile i ind og udland. 

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, 

men svær at styre og kontrollere. 

• Netop det global, hurtige og flygtige betyder, at 

vi som  menneske har et Enormt stort behov 

”Belonging” høre til i en by, landby eller sted. 

• Gode skoler, børnepasning og den gode 

hverdag for børn og familier er af stor betydning 

også i fremtiden 

 

 



Videnssamfundet anno 

2020 

 
• Ingen direkte sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet 

• Dog har uddannelsens  kvaliteten betydning  

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og 

jobfunktioner. 

• Konsekvens – fremtidens voksne = børn og 

unge skal forberedes til mere og bedre 

uddannelse end tidligere generationer. 

 



 2020 Globalisering –  

og kompetencer 

 Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser.  
• Høj faglighed - stigende over tid. 

• Evnen til at formidle egen faglighed 

 

 Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer. 
• English dear 

• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse,  

• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher 

• Færinger bedst til de nordiske sprog  (bevidsthed) 

 

 

 



 

Kompetencer 2020 

 Forståelse for organisation og samfund  
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden 

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!  

• Det starter allerede hos de små børn –forklaring og 
samspil.   

 

 Digitale færdigheder på et højt niveau  
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer. 

• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation 



 

Konsekvens 2020 

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker   
• Samarbejde med mange forskellige mennesker og 

kulturer 

• Kommunikere egen viden og kunnen til andre 

I en kompleks global verden og høj forandrings- 

hastighed  har det moderne menneske nu og 
fremover har brug for; 

• Uddannelse  

• Selvværd  

• Dømmekraft  

 

 

 



Kaffepause 10.40 -10.50  



Parforhold, familier i 

fremtiden 

 



 

Befolkningsudvikling  

Kilde: DST 

 



 



 



 

Mødrenes alder  



 

Fakta om familien  

• Vi stifter familie  lidt senere  

• Det at have sin egen familie er for mange 

danskerne billedet af det gode liv. 

• De fleste børn i DK og på Færøerne vokser op 

med deres forældre  

• Familien er blevet et personlig tilvalg - ikke en 

forventning eller en nødvendighed.  

• Særligt fokus på børn i sammensatte familier 

(SFI 2010) 



 

Familier i fremtiden? 

• Følelsesmæssigt og personligt behov for at til belonging 

– tilhørsforhold ” My home( familie) is my castle”  

• Nye livsfaser betyder færre familier - men ikke i 

børnefamiliealderen 

• Den har overlevet utroligt meget - derfor fortsætter den 

• Parforholdet er endnu mere stabilt end familien 

• De unge mellem 15- 19 år ønsker også familie, parforhold 

og børn (DK) 

• Kernefamilien er børnenes klare billede af den rigtige 

familie ( 77 %) Børnerådets panelrapport 2011(DK) 



 

Moderne forældre 

 



 

 
Livets nye faser  
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Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte 
Baby Boomers 

Den store under og 
efterkrigsgeneration: 

40-tallister, 68-generation 

Fra mangel til overflod 

P-pillen, rejsegrammofon 

Født 1940-54 

Generation Jones 

Nyopdaget generation  

 stor generation,  

”Jones”, fordi de er 
almindelige  

Stereoanlægget 

Født 1955-64 

Generation X 

Nå-generationen 

Den lille efter p-pillen  

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte 

Videoen 

Født 1965-77 

Generation Y 

Den mindste generation  

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet 

Pc, mobiltelefon  

Født 1978-89 

Generation Z 
Mellemkrigsgeneration 

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 - 



Karakteristika  for   Digitale 

Natives som forældre Y og 

snart Z 

 • Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de  

vigtigere end alt andet. Børnene i første række .. 

• Far og mor er på banen 

• Mange småbørns forældre er meget bevidste 

økologiske bevidste og vil det bedste for 

børnene.  

• Børnenes sundhed –kost, motion mv. 

• Første generation, som forventer den 

individuelle tilgang fra alle. 

 

 

 



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Forældres brug af tid og 

penge på deres børn  

(Jens Bonke 2009) 

 

 Timer pr. uge  

•10 % bruger  6 timer ugentlig på en 3. årig og 10 % bruger 30 timer ugentlig. 
 



 

Forældregruppen 

• Karriere, bolig og småbørn på en gang 

• Børnene og fleksibiliteten og hvordan når vi det 
hele både far og mor ? 

• Vi vil have et hurtig direkte personligt 
kompetent svar 

• Kommunikation– gerne digitalt via e-mail og  

• et hurtigt personligt og kompetent svar  

• Ellers går de selv i gang med at finde andre veje  

• og løsninger…. 
 



Jeg holder af hverdagen  

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

 • Forældre ønsker det gode hverdagsbørneliv. 

• Gode skoler, pasningsmuligheder, og  fritids og 
kulturtilbud 

• Mange engagerede forældre ønsker at barnet skal 
afprøve eller folde alle talenter ud. 

• Det kan være musik, billedkunst, idræt, teater, ballet 

• De kan især være bekymrede for, at deres barns talenter 
går til spilde. 

• Der er også dem, der falder igennem som forældre 

• ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv” Karl Ove 

Knausgaard i Min Kamp 1- 6. 

 

 



Moderne forældres 

ønskeliste 

 Gør hverdagen nemmere - 4 ud af 5 forældre vil gerne 

betale for god og sund kost i daginstitutionen 

 Husligt arbejde – ingen ende og især kvinderne tager 

det store slæb.  

 Betale sig fra det sure slæb: Rengøring, indkøb og 

madlavning.  

 Ønsker uanset indkomst en billig hjemmeservice 

 Gode fleksible dagsinstitutionstilbud – åbningstider og 

mad – kort transport til og fra arbejde 

 Krav om familiepolitik i samfund og virksomhederne 

 

http://www.gavekonto.dk/


Forældrenes krav til 

dagsinstitutioner  og 

pasning  

 Moderne forældre er drøn irriterende:  
 Tænker ikke i systemer – men i individer 

 Børn er blevet til et projekt 

 Vi tror ikke på autoriteter 

 De forlanger følgende: 
 At vores barn lærer noget 

 Social velfungerende for vores barn 

 At børnene kan komme videre i livet 

 Der er også dem, der falder igennem som 
forældre 



De polariserede  

familier og børn 

 Regionalisterne:   Middelklassen nyder 
velstanden og den voksende demokratisering i 
denne gruppe. Højere krav og forventning til 
service. (frivillighed og tilbud) 

 Underklassen : Mennesker, som lever på 
kanten og i bunden af vores samfund. De har 
ofte sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig 
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig 
selv. Børn og  unge er særligt udsatte. 

  Nødvendigt med feltarbejdere og meget 
hjælp til selvhjælp) 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Forældre,  

når det gode liv 

krakelerer! 

• Drømmen brast – Sorg, skam og skyld 

• Måske nødt til at prioritering  mellem privat- og 

arbejdsliv. Nødt til at vælge fra 

• Mange møder, sagsbehandling, vurderinger mv. 

• Tid og energikrævende 

• Stort pres på ægteskabet  eller personen selv 

• Evt. Søskende og deres behov 

• Nogle gange livslange bekymring, især når man 

engang selv er væk.   



Kultur- og 

fritidskonference 10. Maj 

2011. 

Fremtidens aftensskole anno 2020  

DOF Region Sydjylland  

Fremtidsforsker Marianne Levinsen 

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, 

www.fremforsk.dk 

Frokost 12.00 – 12.30 

http://www.fremforsk.dk/


Dagsinstitutioner rolle i 

samfundet –styring og 

effektivitet  



 

Den Store Stat/Lagting  

• De Færørske kommuner  styres af rammer 

fastsat af Lagtinget   

• En handlekraftig stat = styr på kommunerne og 

øget styring og fokus på den kommunale sektor 

 i næste årti 

• Eller måske kommunalreform =større 

kommuner og rammer og aftaler mellem Lagting  

og kommunerne som i DK i 2020 

• I dag 40 kommuner, Thorshavn 45 % af 

befolkning 



Den kommunale sektor 

2020 

• Stigende dokumentation i forhold til borgere, 

politikere og staten om de offentlige ydelser 

• Fokus på de offentlige kerneydelser og 

optimering af tidsforbruget på dem 

• Generelt fokus på hardcore values, hvad og 

hvem skaber reel merværdi  

• Reorganisering med fokus på at opnå højere 

produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen 

• i sektor 

 

 

http://www.economist.com/node/17460678


Effektivitet i 

serviceproduktionen 

• Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord 

 Effektivitet i produktionen  

 Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar 

 effektivisering af serviceområdet 

 Effektivitet i kommunikation og organisation – 

væk fra mødekulturen og mod en bedre 

beslutningskultur 

 Yderligere digitalisering 

• Det kræver nye organisationsformer 



Den løbske verden og 

pædagogen 

 Der udgives mange bøger, mange undersøgelser og 

signaler, om den rigtige pædagogik at få de bedste 

talenter frem i hver enkelt lille barn. 

 De fagprofessionelle er i konkurrence med mange 

andre ( politikere, forældre, mediedarling) 

 Forældre, politikere og andre –hjælp os, vi ved ikke, 

hvad vi skal gøre 

 Enormt efterspørgsel og behov for pædagogfaglig 

sparring på mange niveauer i samfundet 

 

 

 



Høj faglighed blandt 

ledere og ansatte, TAK 

 
 Høj specialiseret faglig viden indenfor det 

pædagogfaglige område, børn, unge, omsorg 

læring og livsglæde. 

 Garanten for at  den service og omsorg I yder er 

baseret på den nyeste faglige viden. 

 Navigatør  i en meget kompleks og forvirrende 

verden for os, som ikke har jeres faglighed, men 

som vil det bedste. Giv os et kompas. 

 Stiller krav til  faglighed og opdatering ! 

 

 



Det pædagog faglige  

og ledelse 

 

 Som ledelse giver den ikke mening, hvis den 

ikke indgår som et afgørende fundament i den 

enkelte pædagogiske leders arbejde 

 Som leder skal man kunne omsætte og 

kommunikere den pædagogfaglige viden til 

andre; ansatte, politikere, forældre 

 I modsat fald går den viden tabt i udviklingen af 

samfund, organisationer og mennesker 



Den aktive hærfører eller den tro væbner 



   Offentlige systemer og 

menneske først 

 

• Politikere forgår og embedsværket består 

  (Sir Humphrey – Yes minister) 

• 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  

• Nutidens leder i dag skal ned i maskinrummet og sørge 

for, at organisationen udvikles og ændre med de rette 

pejlemærker for øje. 

• Menneske først, så system- den usikre faktor i fremtiden 



 

Styring af institutioner i 

DK  
 Central pladsanvisning, som fordeler børn i 

institutioner både offentlige og selvejende 

 Institutioner kan ytre ønsker, men har ikke 

vetoret 

 Der er forskellige modeller i større kommuner 

har man områder og distriktsledelse.  

 I mindre kommuner står den  kommunale 

administration den som står for administration 

og ledelse af området 



Styringsmodeller på 

børneområdet i DK 

 Distriktsledelse – et ekstra administrativt  

ledelseslag –bindeled til pol/adm niveau. 

 Institutioner har stadig egen forældrebestyrelse 

og selvstændig leder  

 Distriktsleder –ansvar for såvel skole, dagspleje, 

 børnehave mv. 

 Blot ekstra administrativt led uden lettelse  de 

enkelte institutioner administrative opgaver 

lettes og frigør ressourcer til det pædagogiske 



Styringsmodeller på 

børneområdet i DK 

 Områdeledelse er en måde at organisere og 

samle ledelse af flere daginstitutioner på. 

 I praksis betyder det, at de, der er ledere af 

daginstitutioner i et område i dag, får en ny 

leder med selvstændig bestyrelse bestående af 

ledere, ansatte og forældre 

 Med fælles budget og administration at lette de 

administrative opgaver for den enkelte 

institution  



 

I DK  

 Mange varianter afhængig af kommunens 

størrelse og erfaring 

 I Århus fra distriktsledelse til områdeledelse  

 Områdeledelse i Fredensborg  

 Selvdefineret områdeledelse i nogle kommuner 

= en proces, hvor institutioner i samarbejde 

med kommune udvikler en nye ledelsesformer 

 DER FINDES INGEN IDEALMODEL !! 

  



Dagsinstitutioners 

betydning i samfundet  

 Høj kvalitet børnehaver har meget positiv effekt 

på børns intelligens, sociale , helbreds og 

følelsesmæssige udvikling. 

 De er simpelthen mere intelligente, selvsikre og 

nysgerrige,  

 Ikke mindst er de mere skoleparate, når de 

starter i skolen 

 Det gælder især børn fra belastede familier 

 En god dagsinstitution gør en forskel for børn 

og samfund!  



Høj Kvalitets 

børnehaver 

 Gode normeringer 

 Dygtig uddannet personale 

 Ordentlig fysiske rammer  

 Hygiejne 

 Stimulerende aktiviteter 

 Gode relationer mellem hjem og institution  

 

 Kilde SFI – Børnehavens betydning for børns 

udvikling 2009. 



Fremtidens  

organisation! 

 
 

• Max Webers og hans idealmodel for et bureaukrati 
anvendes stadig i det daglige.  

• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbsk 
verden?  

• Digitale strukturer og masser af frie agenter 

• Med-systemet – formel og mødetung måde at håndtere 
personalepolitikker og inddragelse  på. 

• Mikro- demokrati  - indkøb, ansættelser og selvledelse 

• Noget, som giver reel større indflydelse på organisation, 
arbejde og arbejdsliv? 

 



 

Fremtidens organisation 

 Hvordan mest mulig reel kvalitet i tilbuddet til 

børn op til 10 år? 

 Hvordan kan det gøres optimalt ? 

 Gode vilkår og indflydelse for de ansatte ! 

 Plejer er død  

 Man er nødt til at prøve for at blive klogere og 

så kunne rette til, hvis man ikke opnår de 

gevinster, som man ønskede! 

 



 

People are still people! 

 
 

 Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ” 

 Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice) 

 Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange. 

 Læs mere; Power - Why some people have it- 

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,  
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