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Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre 

forbrug på  1.klasse 

• Fokus på uddannelse og kompetencer

• Respekt og forståelse af det gode håndværk

• Tendens - det nære, hjemlige og autentiske.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti- materialisme

– Retrobølge på retur mod 2020

– Så kommer Futurisme – tro på fremtiden  og 
fremskridt



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Familier og nutidens og 

fremtidens forældre 
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Fakta om familien 

• Vi stifter familie senere 

• Det at have sin egen familie er for mange 

danskerne billedet af det gode liv.

• 72% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre. 18% af børnene har en 

enlig forsørger (2% en enlig far)

• Familien er blevet et personlig tilvalg - ikke en 

forventning eller en nødvendighed. 

• Ingen tegn på at familie er umoderne i fremtiden



Fakta om familien

• Antallet af vielser stiger - men over halvdelen 

bliver borgerligt viet.

• Flere skilsmisser - men folk gifter sig og danner 

nye par. 

• Børn og unge i kernefamilier føler selv en bedre 

trivsel og større selvværd end børn i 

stedfamilier og eneforsørger (SFI 2010)

• Stedfamilier  ser ud til at være en udfordring for 

børn og unge! (SFI 2010) Det er svært med 

stedforældre og parsøskende



De usikre!

Give me direction !

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 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

Coaching før uddannelse, under, og efter

Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



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 -



Generations Jones og X 

som borgere

• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 
loyale mod butikker og myndigheder.

• Servicen skal være lækker, designet og personlig 

• Det skal signalere status og penge nok.

• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med 
penge forsøge at købe sig til den.  Raseri og vrede!

• 2030 – Levestandarden stiger hele tiden

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og 
foretrække  kontakt pr. e-mail og sms

• Forbrugere og Servicekommunen



Karakteristika  for   Digitale 

Natives som forældre Y og 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 herunder tænder– kost, 

motion mv.

• Første generation, som forventer den 

individuelle tilgang fra alle både dem selv 



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

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



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


Børn og Unge

Generation Z og New Millenium 



Karakteristika  for  Z og New

Millenium (født 1990 – 2011) 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række 

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med 

http://images.apple.com/uk/education/profiles/crawford/images/kidswithibook.jpg
http://images.apple.com/uk/education/profiles/crawford/images/kidswithibook.jpg


Personal network and 

virtuality

• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.

• Hver digital native = stor personligt netværk

- 4-8  intime venner(mindst 1 gang 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

• De mindre børn er i gang med at opbygge 

• Netværket og for de ældre er det meget 

vigtigt del af det gode liv som ung

http://www.imdb.com/title/tt0108778/posters
http://www.imdb.com/title/tt0108778/posters


Digitale indfødtes liv og 

den virtuelle 

selvfølgelighed
• On- line relation eksisterer 

ikke på bekostning af off-

line

• Leg, læring, venskaber sker  

både fysisk og digitalt uden 

at de tænker nærmere om 

det 

• De  er indtil ca. 12 år meget 

optaget af leg, idræt 

• Gode tilbud tiltrækker, men 

relationer fastholder 



Abercrombie & Fitch, N.Y.



De unge

fra ca. 15 år til 30 år

 Modellering og vedligeholdelse af en lækker krop 

og tandsæt  både ham og hende

 Fællesskabet  - venner det vigtigste i livet.

 De tænker slet ikke på pension, sygdom og ulykker

” Den ubekymrede livsfase”

 Der skal være rigtigt meget gang i den…

 Giv mig et nemt fix af sund kost og motion –

 Health – Easy… også hvis jeg er ramt af sygdom 

og tandproblemer



Digital Natives  (Z)

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

• Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt 

engageret  - det er det fedeste. 

• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier. 

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




Den løbske verden og

de professionelle

• De mange signaler, de mange kure palæo, 

stenalder, fastekure – vi mangler 7 dages 

fastekuren – Hvad er bedst for tænderne ?

 Sundhedsapostle – hele tiden nye på banen, som 

kan fange opmærksomheden i periode

 Usikker og mange valgmuligheder medfører 

usikkerhed  for mennesker om de rette sunde 

adfærd !

• Vi har faktisk brug og efterspørger  for jeres viden 

indenfor tandplejen. ( os amatører)



Høj faglighed blandt 

ledere og ansatte, TAK

• Høj specialiseret faglig viden indenfor  

tandplejen  for  børn  og unge

• Hvordan øger vi livskvalitet og livsglæde nu og i 

fremtiden

• Garanten for den service og omsorg I yder er 

baseret på den nyeste faglige viden.

• Navigatør i en meget kompleks og forvirrende 

verden for os. Giv os et kompas.

• Opsøg og dokumenter jeres viden non - stop 



Omsorgen

• Menneske først, så System 

• Sikre  store og små borgere den optimale  

omsorg og forståelse

• Uanset hvor de befinder sig i systemet

• Den måde man bliver mødt på og draget 

omsorg for den enkelte har utrolig stor 

betydning for omdømme og omtale i 

befolkningen og i det politiske system.

• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og 

efter servicen……
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Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• 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, 


