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Fremtidsbilleder 

• Hviler ofte på bestemte forudsætninger og 
antagelser

• Nogle er negative og andre positive
• Nogle er politiske 
• Altid tjekke afsenderen af budskabet om den 

nye fagre verden eller det modsatte
• Fremme af bestemte interesser og business
• Mange profeter lever af velgørenhed, 

bæredygtighed og sundhed
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Den norske 
rigdomsbølge

• Nordmændene er blevet rigere og rigere med 
en vækst på ca. 3,8-3,9% om året

• På 10 år bliver nordmændene 45% rigere
• På knap 19 år sker der en fordobling af 

privatforbruget 
• Stigende krav og forventning til offentlig 

service herunder børnepasning.
• Samtidig stiger uligheden i Norge.

• Fra 2005 til 2011 steg indkomsterne for de øverste 5% med 17% 
og for midtergruppen og de nederste med 15%



Sundhed som 
megatrend !

� 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 børnehaven.

� Sundhed, business, og apostle i  fremtiden !
� Vær skeptisk –mange konsulenter vil gerne 

sælge nemme løsninger.



Megatrends  med betydning for 
samfund, mennesker og børnehaver



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.
• Finanskrise og nedsmeltning af økonomien 
• En voksende bevidsthed om, at vi i Vesten 

måske ikke har svar og løsninger på alle 
økonomiske og politiske problemer for 
mennesker i verden.



Vesten kun en af verdens 
centre 

• Nye centre for økonomisk vækst, politisk magt, 
kultur og byer 

• 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. 

• Vi er ikke længere i centrum af verden 



Globalisering 
og børnene

• 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 
verden 

• Vi har stadig fysiske bygninger, men børn og 
unge får indtryk, oplevelser og erfaringer i 
mange forskellige sammenhænge



Mere end 7 milliarder 
mennesker 



Den voksende 
middelklasse

• Afrika
• Sydamerika
• USA
• Indien
• EU Øst
• Tyrkiet



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, Dansk  - Budapest
• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 

potentiel global, regional og lokal konkurrence



Ny og bedre digital infrastruktur og ny 
teknologi  er strategisk afgørende i alle 
sektorer.
Det skyldes; 

� 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.

� Teknologi, robotter, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 



The Digital Revolution 
Big Data

• Data ( Volume)– vokser eksplosivt i disse år . 
Fra 130 i 2005 til 40.000 exabyte i 2020.

• Hastigheden (Velocity) – for at behandle og 
systematisere data stiger.

• De mange datakilder ( Variety) –internt –
eksternt, GPS -tracking fra i-phones mv.

• Data – fra nødvendighed til handelsvare
• Brug af eksisterende data  estimeres (OECD)
• Nedbringe offentlige driftsudgifter med 15-20 %



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, børnehaver og den gode hverdag 
for børn og familier er af stor betydning også i 
fremtiden



Detailhandlen: Kamp om 
markedspladsen

� Centralitet og masse bliver afgørende
� De gode destinationer vinder 
� Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 

ændrer det bestående
� Hvordan ligger byen – de største trusler er 

internettet, grænsehandlen, andre byer og 
detailhandlen selv

� Internettet som integreret platform bliver afgørend e
� De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 

fremtidens markedspladser skal ligge
� De største og de mest innovati ve vinder!



Befolkning i byer og 
byområder 

fremskrivning i milliarder 
1970 1990 2005 2015 2030

World 1.160 2.280 3.170 3.860 4.990

Asia
China

480
144

1.010
320

1.550
530

1.980
690

2.660
870

US 170 210 270 300 350

Europe 410 520 530 540 550



Nomader, bystruktur, og 
pendling

• Fremtidens transportmønstre bliver anderledes
• Nomader i storbyen 
• Dagen er en sti af punkter 

• Suburbanism d.v.s. forstæderne 
� fortættes og bliver som centrum af byen
• Pendling imellem forstæder, ud fra centrum og 

omkring -pendling hele døgnet
• Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge den 

ændrede dagsrute



Den nye by, dens 
funktioner og arbejdets 

placering

� Den modernistiske opdeling i funktioner 
� er ikke længere nødvendig 
� Der sker en foldning af en række forskellige 

funktioner:
� Arbejds-, fritids- og livsfunktioner folder sig i en  

blanding på arealerne i den moderne by
� Krydsfelter, hvor de forskellige funktioner mødes –

og mentale krydsfelter i den moderne byboers tanker
� Arbejde, familieliv, fritid, bevægelse smelter samm en

� Google-plex California som idé



Vækstmotorer i udvikling 
af gode steder at bo og 

leve!

• Fælles kultur, identitet og historie i byen eller 
lokalsamfundet . 

• Familier og børn og deres tilstedeværelse 
• God basal infrastruktur mht. transport, service 

på børne, ældre og sundhed - off. service
• Job og fritids- og idrætsmuligheder
• Kilde: Joel Kotkin, studier i USA og Canada



Byen, Børn og  Oaser

• Pladsen – mest arkitektur og vedligeholdelse for lid t 
grønt, mennesker, hygge, oplevelser og gastronomi i  
vores klima.

• Natur og det grønne – men ikke kedelige kommunale  
parkanlæg. Aktiviteter, oplevelser og nydelse for b ørn, 
unge og voksne i alle aldre.

• Ny udnyttelse af de golde græsarealer foran bygning er
• De nye stier & ruter gennem byen – natur, kultur, 

shopping, historie, motion
• Motions- og aktivitetsområder som oaser
• En bedre byrum for børn, unge og forældre!



Børnehavens rolle i 
samfundet 



Børnehavens 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 børnehave 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.



Politisk styring og 
organisation 



Den Store Stat

• De 429 norske kommuner er centralt styret via 
maksimal fastsatte kommuneskatter og 
øremærkede tilskud, minimumsstandarder 

• 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 staten 
og kommunerne som i DK i 2020



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

• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY
• Generelt fokus på hardcore values, hvad og 

hvem skaber reel merværdi 



Fremtidens forældre, ledelse 
og pædagogik og udfordringer frem mod 2020





Befolkningsudviklingen
Norge 2013-2023

Middelprognosen
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013



Demografi Norge 
(middelprognosen) 

Absolutte tal 2013-2023-2033

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013

2013 2023 Ændring 2023 Ændring

0-9 620810 711223 90413 742947 122137

10-19 635545 666450 30905 741547 106002

20-29 668295 727543 59248 726965 58670

30-39 679518 793543 114025 802765 123247

40-49 736598 732321 -4277 810946 74348

50-59 634978 740597 105619 721230 86252

60-69 548630 599997 51367 699399 150769

70-79 305084 475342 170258 531357 226273

80-89 180630 198141 17511 325401 144771

90 + 41553 44591 3038 56947 15394

I alt 5051641 5689748 638107 6159504 1107863



En ændret befolkning



Fakta om familien
i Norge

� Lidt færre familier - singlerne som forældre er 
overvurderet

� 75% bor sammen med far og mor i dag (2013)
� 65% af norske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre 
� 80% af børnene bor med søskende

� 84% med helsøskende, 9% med kun halvsøskende og 7% med 
kombinationer

� 17% af børnene har en enlig forsørger (3% en enlig far)
� 8 % bor med forsørger og ny partner
� Familien er blevet et positivt tilvalg 



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 -



Babyboomers 
født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og 
solidaritet - ens for alle

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun de t til, 

man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen e ller 

ansigt til ansigt med personen. 
• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikk er



• Født 1955-64
• Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
• Design, etik, idé..
• Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige  

succes er familie, karriere og fritid i forening
• Teknologi:  Båndoptageren 
• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A -kasse) og 

samfundet er vigtigt 
• Penge, status og position – Op og nedture 
• på arbejdsmarked. 



Generation X
født 1965 -77 

• De første ønskebørn efter p -pillen, og første 
generation med fokus på enkelte individ 

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Den personlige succes …Workaholics
• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 

arbejde meget (titel uden betydning)
• Fleksible arbejdstider og resultater 
• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer
• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed 

og hensyn



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 d e 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 

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.
• Demokrati og indflydelse 
• Første generation – den individuelle tilgang fra 

alle.



Mobil Digital Now or 
invisible in 2020



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, bal let
• De kan især være bekymrede for, at deres barns tale nter 

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.



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.  



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)



Det super kompetente 
menneske i Norge

• Den moderne arbejdskraft skal være 
• Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig
• Vidende
• Social 
• Kreativt
• Kompetent
• 200 % dedikeret ……………………….

• Det er sgu svært at være hele tiden!
• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



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 ikk e, 
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



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 mulig hed 

• Toplederen i dag skal ned i maskinrummet og sørge f or, 
at organisationen udvikles og ændre med de rette 
pejlemærker for øje.

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



De unge og arbejde 



• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
• Fair og retfærdig løn
• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståe lse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, fest ival)
• Gerne en titel – English Please …
• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !
• Vil ikke arbejde for meget  (2009)- De 3 FFF ( frihe d, 

fællesskab og fritid) = Norge 
• I DK - Krisen er for alvor begyndt at påvirke de ung e! 

De handler  meget mere strategisk mht. egen fremtid

Generation Y  og Z og 
arbejdslivet 



Mangfoldighed

• Generationer af mennesker og nationaliteter
• Mennesker med forskellige værdier, 

uddannelsesniveau,  social og familiebaggrund
• Mennesker, som motiveres på mange 

forskellige måder.
• Den gode arbejdsplads fokuserer på den 

enkelte med alle de personlige, faglige og 
sociale kompetencer, som den enkelte har.



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, 



Den aktive hærfører eller den tro væbner



Ledelse nu og 
i fremtiden

• "Leadership involves plumbing as well as 
poetry” James G. March, Stanford University

• Hvordan måler vi god ledelse og god pædagog 
faglig ledelse?

• Håndbøger i ledelse ??  Praksis
• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe 

af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og 
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det 
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)



The  Manager 

� Fokus på kerneydelsen og 
ressourceanvendelsen på netop den. 

� Lede, fordele og strukturere organisation ud fra 
færre ansatte, højere produktivitet og 
effektivitet.

� Måltal, dokumentation og forenkling…
� Eksekver  - konsekvenspædagogik! Handling 

frem for værdisnak……



The Priest 

� Kunne lide og rumme mennesker i al deres 
umulige og besværlige mangfoldighed

� Anerkendelse og forståelse
� Give den enkelte og organisationen retning og 

mening, vi lever i en meget forvirret tid.
� Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)
� Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årlige
� samtale



The Artist 

� En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 
negative  fejlfinder/problemkulturen

� Prøve nye veje  og metoder og give plads til 
medarbejderne

� Leder – som tør uddelegere beslutninger og 
ansvar til andre end sig selv

� Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at 
være på arbejde. (Klager  nr. 1 på hadelisten)



Manager/leder/direktøren for 
det hele 

� Naturtalent for at matche en given ledelse til 
den situation som hver medarbejder står i time 
for time og minut for minut

� Brobyggeren mellem mange forskellige 
mennesker og kulturer

� Erkendelse af lederskabets mange facetter og 
udfordringer

� Ansvar og rollemodellen for alle led i hele 
organisationen på alle tidspunkter.



Hvilken scenario eller 
Scenarier ser I i fremtiden



Marianne Levinsen
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