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Mængdeindeks



Tidsånden 

Ny optimisme 2014 - 2020

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

• Respekt og forståelse af det god   

håndværk 

• Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur 

• Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt, nemhed  og ny teknologi



Danmark i Verden 2020

2025   

Danmark i Verden



Det store potentiale 

Source : OECD – Homi Kharas 



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der er mangel på

arbejdskraft

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Globalisering 2.0

• Konkurrence på alle typer af arbejdspladser, 
også de højtuddannede
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids,kreative medarbejdere

 Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Arla Polen – Grundfos - Budapest

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



There’s an app for that

• Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

• Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft 

og konsulent tjenester fra hele verden via 

App’s

• Vi kender Uber,  my-clean, Airbnb,  Amazones 

intelligent Turk – alle slags services fra 

produkt, service, og  fra ufaglært til højt 

specialiseret  rådgivning.

• Der kommer mange nye tilpasset branche og 

område
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Styrk kvalitet i  

uddannelserne!

• Uddannelsernes kvalitet betydning for 

samfundets vækst 

• Uddannelse er en beskyttelse mod ugunstig 

udvikling hos de sårbare børn og unge (KORA)

• Derfor uddannelsessystemets kvalitet –

indhold! – Det skal der satses på!

• Uddannelse som vej til beskæftigelse virker 

kun opkvalificering af ufaglærte og faglærte 

(AMU) (Carma -Hvad virker i 

beskæftigelsesindsatsen)



Kompetencer

anno 2020

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



Kompetencer 2020

• Forståelse for organisation og system
 Indsigt i, hvorfor egen indsats er afgørende og de 

værdikæder, som man indgår i. 

• 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 
• Kommunikere egen viden og kunnen til andre

• En kompleks global verden med accelereret 
forandringshastighed  har det moderne 
menneske nu og fremover har brug for;
• Uddannelse 

• Selvværd 

• Dømmekraft 



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 

Portræt af de unge



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 -



Karakteristika  for  Z og New

Millenium (født 1990 – 2011) 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række 

• Vant til at være i centrum og den individuelle 

tilgang fra forældre, pædagoger og lærere

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med 

• Mange er selvstændige og selvsikre  på nogen 

områder – flere yngre iværksættere – super 

digitale med forretningssans



Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

• Uden venner så vil man føle 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

– Produktionsskolen, Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og 

foreninger etc.

• De spejler sig i hinandens øjne. 

• Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelses. 



Fællesskaber

• Uddannelsesmiljø, hvor man skaber 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 skal skabe sociale og fysiske 

rammer og begivenheder, som fremmer 

muligheden for de frivillige fællesskaber

• Fester, happenings, bordfodbold mv. 



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 – med på rejsen til at 

blive voksen. 

• Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

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


Mobil Digital Now



De hurtige 

og ambitiøse 

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 



De sårbare  unge

Børn og Unge velfærd og trivsel (SFI 

2010 og 2014) 



Udsat på baggrund af 

baggrund og køn 





Underviserens 

faglighed 

• Høj faglig viden indenfor byggeri, grafik, 

reception mv.  

• Garanti for uddannelsens kvalitet og dets 

kvalitetsløft, som hele tiden er i gang

• Løbende faglig opgradering –teori – praksis 

• Forudsætning for dygtighed – at kunne 

formidle på tværs og til andre faggrupper på 

skolen.  



Underviser

• Vær min ledestjerne – mit ikon og min 

redningsplanke

• De flyvefærdige vinger blandt unge vokser 

langsomt især blandt de sårbare og udsatte 15 

til 30 år

• Så de har meget brug for tydelige og kærlige 

voksne, som støtter og siger fra på de rigtige 

tidspunkter forældre, pædagoger og lærere

• Ofte første gang – de møder en, som vil 

engagere sig og tro på dem, at de flytter sig!
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