
Forskningschef Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk

#fremforsk

Nutidens og fremtidens gode børneliv i 

Kalundborg Kommune anno 2025 

http://www.fremforsk.dk/


Kilde: Danmarks  Statistik 2015

Befolkningsudviklingen
Kalundborg 2015-2025

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 +



Demografi Kalundborg 
Absolutte tal 2015-2015

Kilde: Danmarks Statistik  2015

2015 2025 Ændring

0-9 4982 4473 -509

10-19 6119 5138 -981

20-29 4151 3835 -316

30-39 4920 4846 -74

40-49 7007 5302 -1705

50-59 7184 6967 -217

60-69 7173 6940 -233

70-79 4688 6303 1615

80-89 1870 2956 1086

90 + 375 470 95

I alt 48469 47230 -1239



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen !
 Tilflyttere  - Udover en god bolig, fornuftig 

transporttid, evt. familie og venner i området

 Børnefamilier - Det gode børneliv i hverdagen  -

gode skoler, pasningsmuligheder, og  fritids og 

kulturtilbud – et trygt kvarter og område

 Seniorgruppen  - udover boligen mest optaget af 

natur, fritid og kulturtilbud, indkøb og offentlig trafik

 De unge – især boligen og infrastrukturen, så 

indkøb, natur, venner mv.



Nutidens og fremtidens  

familier 



Livets nye faser
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Fakta om familien

 Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilierne 

overvurderet i antal

 Danske familier er mere sammen med deres børn end for 

15-25 år siden

 72% bor sammen med far og mor 65% af danske børn 

vokser op med begge deres biologiske forældre (

 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)

 10% bor med forsørger og ny partner

 Familien er blevet et positivt personligt valg 

 Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



Socialisering i den nye 

forhandlingsfamilie

 Far og mor er efterhånden ligestillede og bruger 

mere tid på børnene end for 20 år siden. 

 Digitale indfødte og de første forældre med den 

individuelle tilgang  fra skole mv. 

 Vi og vores børn  vil behandles personligt og 

engageret 

 Børnene lærer at forhandle og få deres vilje tidligt

 Løvindemor vågner let – og forsvarer sine børn 

mod daginstitution og skole
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Børneliv ifølge 

danskerne Mandag  Morgen og 

Trygfonden 2012 



Hvilke værdier er vigtige 

derhjemme?



Forældres krav til pasning 

og skole 

• Trivsel og livskvalitet og glæde for  deres børn 

• Mange engagerede forældre ønsker at barnet 
skal afprøve eller folde alle talenter ud.

• Det kan være musik, billedkunst, idræt, teater, 
ballet

• De kan især være bekymrede for, at deres barns 
talenter går til spilde.

• Der er også dem, der falder igennem som 
forældre

• Jo ældre jo større fokus på det boglige!

• .



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 



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 selvstændige og selvsikre  på nogen 

områder 



Mobil Digital Now



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 og gaming

• Gode tilbud tiltrækker, men 

relationer fastholder 



Børneliv version 2.0

CUR 2013

Meget vigtigt %
9 -12 årige Forældre tror er meget vigtigt for dem 

Venner ( 94) 88,3 

Være i naturen (38)

Krop (31,9)

25,1

16,1

Forurening/miljø (31,1)

Udseende (22,1)

9,4

20,6

Om gud er til( 21,7)

Shopping ( 17,5) 

5,1

4,3

Tøj/mode ( 16,5) 16,0

Kærester (13,0)

Make-up 2,6 

1,4

1,4 



De unge

fra 12/14 og opefter 

 Den alder – hvor de selv begynder at bestemme 

for alvor

 Ikke gå til det, som far og mor vil have idræt – klub 

mv.

 Ikke spise den sunde madpakke

• De frivillige fællesskaber på baggrund af interesse og 

venner – Nej tak til tvang og bestemte værdier. 

• Vingerne er ikke helt vokset ud endnu – så de har meget 

brug for tydelige og kærlige voksne, som støtter og 

siger fra på de rigtige tidspunkter forældre, pædagoger 

og lærere



Hvad er vigtig som barn 

og ung i fremtiden

 Selvgående – selvforvaltning

 Kreativitet – det er kombinatorik i en 

avanceret udgave

 Sprog: Engelsk + flere fremmedsprog

 Social fleksibilitet og rummelighed – at 

kunne samarbejde med alle og over afstand

 Kultur: Indisk, kinesisk, russisk

 Innovation – at tilrettelægge processen

 …og en hel del faglig kunnen





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



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.



Mål for kvaliteten i 

tilbuddene

 Er standardtilfredsundersøgelser den rigtige 

måde?

 Sker der noget –hvis der er en dårlig tilfredshed 

– indsats og konsekvens

 Tør vi lade vores børn og unge være 

sandhedsvidner for det gode børneliv?

 Stå ved og handle i hverdagen!

 Nye metoder og brugerdrevne måder at blive 

klogere på børneliv og trivsel i Kommunen



Samarbejde  og  de 

professionelle

 Mennesker først, så system 

 Kommunens organisering og fokus 

 Sørge for, at især de udsatte børn og 

unge ikke tabes i overgange mellem 

systemer

 Tidlig indsats

 Hvordan støtter vi fra start til de er 

voksne? F.eks. Herning Kommune 



Fælles mål og visioner for 

det gode børneliv

 Der er læringsplaner i dagtilbud og skoler

 Der er politikker både hos politikere og 

embedsværk

 Kan alle relevante interessenter i fællesskab 

formulere det gode børneliv

 Hvad  er de vigtigste elementer?

 Hvordan følger vi op og handler efter det nu og i 

fremtiden?
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