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Byggeriet går bedre
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540





Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)





København: 

Nettofraflytning af unge 

familier
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Hvad er der ved at ske?

 Et rækkehus på amager på 120-130 kvm2 koster som 

nyt i dag over 4 mio. kr.

 Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt. 3,5 mio. kr.)

 De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for 

at at realisere deres boligdrøm

 Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 

ejerlejlighed til en ok pris i dag

 Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene 

inden

 Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større 

rundt om og i længere afstand fra de store byer



Potentiale i 

små og mellemstore byer 

 De vokser både i kommuner og i nogle 

kommuner med befolkningstilbagegang

 Fordi de ofte har offentlig full service -

bibliotek, idræt, børnepasning, skole og 

ældretilbud 

 Netop tilflytning fra land mod by samt højere 

krav til boligens komfort og kvalitet gør disse 

byer særligt  attraktive for byggeri af boliger

 Detail- og  erhvervsbyggeri følger til dels med 

 Kilde: Bolius Statistik på kommune og byer  



Teknologi og digitale 

strukturer



The Digital Revolution: 

Big Data

 Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 

(2005) til 40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

 Hastigheden (Velocity) – for at behandle og 

systematisere data stiger.

 De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –

eksternt, GPS-tracking fra smartsphones mv.

 Data – fra nødvendighed til handelsvare

 Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

 Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

 Nedbringe omkostninger med 15 til 20 % i det 

offentlige



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 



Byggeri – meget på vej 

 Nye materialer og nemme anvendelsesmåder

 Indlejret teknologi i vægge, døre og hele 

bygningen, som måler, styrer og kontrollerer 

selve bygningen og dens indhold f.eks. 

scannere og servere

 Nye styringssystemer af den nye teknologi –

som giver en mere effektiv drift af bygninger  

f.eks.  vand, el og varme samt it-udstyr

 Måling af vedligeholdelse og optimale 

tidspunkt for indsats i byggesektoren



Nemmere overførsel af 

viden on time

 Digital styring af logistikken via apps og hurtig 

levering i byggeprocessen 

 Fra producent til bruger i byggeriet ved 

montering og opsætning på rette måde det 

konkrete sted (App – video) eller indbygget i 

materiale

 Øget samarbejde mellem bygherre, driftsherre 

og producent

 It –ny teknologi - 3D printere til stedet overalt



Formål

 Optimering af byggeprocessen 

 Optimering af materialevalg 

 Optimering af energi og bæredygtig er en del af 

driftssiden af bygningen

 Bæredygtighed er et driftshensyn – og ikke et 

korstog

 Det er vigtigere, at driften er billig, end at 

byggeomkostningerne er helt i bund

 Driften er den største omkostning ved lange 

investeringer http://www.eseebase.dk/

http://www.eseebase.dk/


Fremtidens Erhvervsskole



Arbejdsmarked 

Globalisering 2.0

• Konkurrence på alle typer af jobs
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global, regional og lokal konkurrence

• Amazones Intelligent Turk – alle slags services 
fra produkt, service, og  fra ufaglært til højt 
specialiseret  rådgivning. – nyt avanceret 
freelancemarked 



Baggrund for 

erhvervsskolereform 

 Produktivitets kommissionens rapport om det 

danske uddannelsessystem

 DK i international top med udgifter svarende 8 

% af BNP på uddannelsessystemet  

 Resultater af udgifter står ikke rigtig mål med 

resultater og kvalitet 

 17 % dumpede i 2012 til 9. klasses afgangsprøven 

 16 til 24 åriges færdigheder i dansk, matematik og it 

lavere end OECD gennemsnittet 

 Langt større frafald på erhvervsuddannelserne 



Reformen og UVM’s krav

 Aktuelt stort fokus på forbedring og udvikling af 

erhvervsuddannelserne 

 Undervisernes pædagogiske kompetencer

 Flere kunder direkte efter 9. og 10. klasse 

 Uddannelsens indhold og kvalitet

 Niveauer - så alle elever udfordres

 Mindre frafald 

 Trivsel  og tillid – Uddannelsesmiljø for de unge



UVM og Erhvervsskoler 

en mulighed i 2025

 Konsekvenser af disse tiltag

 I dag dialog med dårligt performende skoler og 

aftaler om forbedringer 

 I 2025 lukker skoler og dele af uddannelser ned

 Fordi de ikke lykkes at mindske frafald

 Fordi eleverne ikke trives eller der ikke er nok elever 

 Krav om fyring af dårlige undervisere set fra de 

unges side



Hvad skal der satses på i fremtidens 

erhvervsuddannelser!



Styrk kvaliteten i  

uddannelserne!

 Uddannelsernes kvalitet betydning for 

samfundets vækst 

 Derfor uddannelsessystemets kvalitet –indhold! 

– Det skal der satses på!

 Uddannelse er en beskyttelse mod ugunstig 

udvikling hos de sårbare børn og unge (KORA)

 Uddannelse som vej til beskæftigelse virker kun 

opkvalificering af ufaglærte og faglærte (AMU) 

(Carma -Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)



De Unge

Mobil Digital Now



De seks generationer:  

værdier og teknologi

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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

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 -



Digital Natives

Z og New millenium 

 Rejser, 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. 

 Gaming – Generationer dog forskellige spil afhængig af 

køn – leg, læring og fællesskab

 Mobil = den personlige genstand – på rejsen til at blive 

voksen fra 10 til 12 år

 Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

 Mange selvsikre iværksættere – entreprenører 

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


De hurtige unge 

 Arbejde og uddannelse er  til for mig og ikke 
omvendt

 Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og 
udfordringer nogle globalt andre lokalt

 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)

 Travlt med at forbedre Cv, praktik, jobs, udland 
mv. 



De usikre og tvivlende!

 Unge, som har tøj, penge, mobil og I-phone, 
men ondt i selvværdet.

 Nogle gange den  sociale arv og mangel på 
støtte hjemmefra 

 Mange især drenge – kan ikke se formål med 
det de foretager sig i skolen 

 De har brug for at opleve, at de gør en forskel !

 Hjælp af en voksen, kollega eller leder, ellers 
giver de nemt op.

 Tro på eget værd og fremtiden 



Fællesskab og venskab

 Et fysiske og socialt uddannelsesmiljø, der 

giver mulighed for nye venskaber

 De frivillige venskaber, som opstår på skolen og 

i fritiden

 NEJ TAK – til de tvungne – de er flasket op med 

dem og efter 12 til 14 år vil de selv bestemme

 Derfor vigtigt at skabe sociale og fysiske 

rammer og begivenheder, som fremmer 

muligheden for de frivillige fællesskaber

 Fester, happenings, bordfodbold mv. 



Strukturen i fremtiden 

 Uddannelsesstrukturen – faglært og færdig skal 

ændres

 Nye overbygninger og muligheder gerne 

samarbejde mellem skole/branche/faglige 

organisation om kvalificeret og specialiseret 

efteruddannelse 

 Man skal hele tiden kunne komme til et højere 

level/ niveau og blive bedre – mere i løn 



Underviseren i 2025



Underviserens 

faglighed 2025

 Høj faglig opdateret viden indenfor byggeri, 

grafik, reception, mad mv.  

 Garanti for uddannelsens kvalitet og dets 

kvalitetsløft, som hele tiden er i gang

 Løbende faglig opgradering – teori – praksis 

 Tæt relationer og samarbejde med 

virksomheder og relevante institutioner

 Forudsætning for dygtighed – at kunne formidle 

og anvende egen faglighed



Underviser 2025

 Vær min ledestjerne – mit ikon og min 

redningsplanke….

 Motiverende og engageret  - det virker 

 Respekt og gensidighed fra starten

 Forberedt og til tiden 

 Faglig ildsjæl, som brænder for uddannelsen og 

faget – det virker!

 Løbende evalueringer fra elevsiden 

 Konsekvenspædagogik 





Fremtidens menneske 

 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, 

 Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf,

 Måske Hillary Clinton 



Marianne Levinsen

Balticagade 15 st.th. 
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