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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år på mange områder:

▪ Det materielle og det mentale i vores tilværelse 

▪ Store forventninger til de fysiske rammer og 
standarder  

▪ Ikke mindst indholdet dvs. tilbud, service og faglig 
dygtighed i personalet 

▪ Hvis det ikke sker, bliver vi skuffede, kede af det eller 
måske vrede på systemet
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En ny verdensorden 



Danmark i Verden 2020

Hvad skal Danmark leve af ?



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



Arbejdsmarkedet i fremtiden

Der er mangel på
arbejdskraft

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



There’s an app for that 

▪ Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

▪ Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

▪ Vi kender Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones 
intelligent Turk – alle slags services fra produkt, 
service, og  fra ufaglært til højt specialiseret  
rådgivning.

▪ Freelancere  - Flere arbejder deltids, kort eller længere 
periode  måske 20 % i 2025 



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

▪ På 10 år forsvinder halvdelen af alle jobs fra og  en ny 
halvdel jobs kommer (sådan cirka) 

▪ De næste 10 år store krav til forståelse af digitale og 
teknologiske muligheder  - en forudsætning for at 
være på arbejdsmarkedet

▪ Forandringer stiller store krav til faglighed, 
personlighed og sociale kompetencer

▪ Hvis vi kun fokuserer på et område, så kan vi ikke 
håndtere de mange udfordringer



MEGA TECH 
og disruptive teknologi  
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Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Revolution på servicen også på dagtilbud og 
skoleområdet  f.eks. Svar, spørgsmål, skemaer og 
andet standardviden, 

▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i 
opgaveløsningen og servicen

▪ Vi kommer alle til at  trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange  mv.  



Pædagogik og læring 
i fremtiden 

▪ Lærer og pædagog/dagplejer rolle under kraftig 
forandring. (den faglige garant)

▪ Expert på læringssystemer, brug og udvikling af disse

▪ Ikke kun som hjælpemidler men som integreret  del af 
læringsprocessen

▪ Nye interaktive læringssystemer kan langt bedre give en 
individuel læringsproces for barn/elev

▪ Jill Watson – AI –undervisningsassistent på Georgia Tech – al 
det praktiske –spørgsmål, deadline mv. 
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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 -



Forældre
De digitale indfødte 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Medskaber på produktet og service 

▪ Gaming og Next level 

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 
menneske ” Når man endelig bevæger sig

▪ ud den fysiske verden !”



Indsatser på børn og unge 
området i  Dragør Kommune i 

fremtiden 



LOKAL PRIDE 

▪ 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.

▪ Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort behov 
for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller kommune.

▪ Dagtilbud, skoler, kultur, fritid og som oplysning, læring, 
oplevelse og mødested med til at styrke viden og stolthed om by 
og område  

▪ Hverdagen fylder mest i mennesker liv (Knausgaard)
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Dragør 2017-2027
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Kommune og interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what 
ever –when ever 

▪ Forkorte vej og kontakt mellem dagtilbud, skole og klub og 
servicen 

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det nemmere 
at være borger og ansat på børn og unge området i Dragør 
kommune 





Forældrerollen  

▪ Vigtigt at holde fast i dialog og støtte med ens barn og 
unge med respekt for dem som selvstændige individer

▪ Derfor skal man holde fast og måske prøve nye veje til 
at få dialog og samspil  

▪ Også, når det er rigtigt besværligt  f.eks. mindst i 
teenagefasen 

▪ Alle mennesker/forældre uanset uddannelse og 
baggrund har værdi og en erfaring at byde ind med 



Lærer/pædagog og dagplejer 

▪ Det gør en forskel i dagtilbud og skole med dygtig og 
engageret personale 

▪ Børn og unge har stadig brug for tydelige og kærlige 
voksne, som støtter og siger fra på de rigtige 
tidspunkter forældre, pædagoger og lærere

▪ Vær min ledestjerne – mit ikon og min redningsplanke

▪ De udsatte unge – årsagen til, at de flytter sig!



Et tæt samarbejde 

▪ Dagtilbud, skolen, forældre og øvrige del af kommune 

▪ Et tæt og engageret samarbejde om at skabe de 
bedste betingelser hele opvæksten – ikke kun passe 
egen butik 

▪ Det er den personlige og direkte tilgang, som virker og 
skaber forandring 

▪ Breve og e-boks er nemt, men ændrer ikke tingenes 
tilstand – der skal findes løsninger





Demografi Dragør
Absolutte tal 2017-2037

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2017, pers 2027, pers. Ændring 2037, pers Ændring

0-9 1724 1910 186 2032 308

10-19 1881 2002 121 2235 354

20-29 787 788 1 773 -14

30-39 1359 1507 148 1498 139

40-49 2144 2011 -133 2237 93

50-59 2068 2062 -6 1870 -198

60-69 1916 1924 8 1948 32

70-79 1625 1607 -18 1715 90

80-89 660 991 331 1043 383

90 + 120 173 53 304 184

I alt 14284 14975 691 15655 1371
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