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Danskere og 
tidsånden  

• Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.

• Arbejdsmarked, uddannelse, efteruddannelse og A -
kasse

• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
• De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme



Gode tegn i samfundet

• Arbejdsløsheden er på 4 % (brutto 6%)
• Levealderen vokser hvert år med ca. 3 mdr.
• Vi har et kæmpemæssigt overskud på 

betalingsbalancenbetalingsbalancen
• Renten er ufatteligt lav
• En ny stor ungdomsårgang er på vej frem
• Befolkningen vokser frem mod 2020
• Boligmarkedet ser ud til at stabilisere sig(1998)



Danmark i Verden 2020

Danmark i VerdenDanmark i VerdenDanmark i VerdenDanmark i Verden
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komplekse komplekse komplekse komplekse 
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Globalisering 2.0

• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids ……
– Kreative medarbejdere
– Rambøll -1800 ingeniører i Bangalore

• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på  store potentielle markeder 

• Vi skal være mere produktive, dygtige og 
udvikle nye produkter og processer for at 
bevare vores levestand de næste 10 år…



Arbejdsmarkedet i 
fremtiden 

Vinderne er de 
uddannede, men en 
akademiske eksamen 
er ikke nok
Globalisering 2.0.

Flid

VindereNye tabere
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2020 Globalisering –
og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser. 
• Solidt fagligt - tekniske fundament
• Høj faglighed stigende over tid.• Høj faglighed stigende over tid.

2. Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.
• English dear.
• Working, leading and communicating with a global 

mindset.



Kompetencer 2020

3. Forståelse  for forretning/organisation. 
• Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 

forretningsgange  
• Den enkeltes centrale placering i værdikæden• Den enkeltes centrale placering i værdikæden

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.
• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 

produktion og service



Komptencer  2020

5. Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Kommunikere egen faglighed til andre faggrupper

En kompleks global verden og høj forandrings-
hastighed  har det moderne menneske nu og 

fremover har brug for;
• Uddannelse 
• Selvværd 
• Dømmekraft 



Vejle som Frikommune på 
beskæftigelsesområdet

• Godkendt i 2011
• Større indsats i.f.t. At få folk i job og uddannelse 

(resultatmåling af indsatsen) frem for leve op til 
reglerne. reglerne. 

• Metodefrihed og den positive og individuelle 
tilgang til ledige, syge og andre indenfor 
arbejdsmarkedets systemet.

• I er på vej og har gode muligheder for at vise 
andre de gode eksempler og veje til job og 
uddannelse? 



2009



De hurtige og ambitiøse 
unge 

• Uddannelsen er til for mig og ikke omvendt
• Zappe m.h.t. opgaver, medstuderende, og 

steder ( både fysisk og virtuelt) 
• Fællesskab og fedt uddannelsesmiljø• Fællesskab og fedt uddannelsesmiljø
• Forståelse for person, interesser, værdier og 

andre forhold f. eks en syg kat. 
• Engagerede underviser, som brænder for faget 

og uddannelsen ?? 
• I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller 

rundt…(CEFU)



De usikre og tvivlende!

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

• Ofte den sociale arv og mangel på social 
mobilitetmobilitet

• Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme
• Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 

skabe egen fremtid = uddannelse og job
• Problemer er i dag individualiserede
• Skabe strukturer og metoder, som gør dem 

Uddannelsesparate.



Unge og uddannelse

• De unge starter ofte på en ungdomsuddannelse, 
men falder ud. 

• Den sociale arv og brud på den, segmentering 
og mangel på opbakning i skole og hjem.og mangel på opbakning i skole og hjem.

• Tæt samarbejde mellem kommune, skoler og 
virksomheder  om at sikre de unge får en 
uddannelse. Har I det eller det noget I siger?

• Det virker.( Vestjylland)
• Lige nu stor motivation blandt de unge for at få 

en uddannelse, så det er nu der skal satses!



Bryd den negative spiral

• Skabe nye strukturer for unge, som får dem til 
at føle og mærke, at det går den rigtige vej.

• Væk fra individualisering af fiasko og succes i 
hele skoleforløbet.hele skoleforløbet.

• Mod mere bevægelse og social aktivitet i skole 
og fritid

• 10.klasse på erhvervsskolen vekslen mellem 
skole og praktik

• De svageste skal have en del hjælp for at tro på 
egen fremtid til gavn for dem selv og samfundet



Jobcenter og de de ledige

• Mål er færre langtidsledige og færre 
førtidspensionister?

• Hvordan får I  færre ledige på kanten og færre 
langtidsledige i Vejle kommune ?



Arbejdsmarked 

• Menneske først, så systemet – også digitalt
• Jobcentre har været præget af meget system, 

administration og lidt jobformidling.administration og lidt jobformidling.
• Kommunalpolitisk fokus på at udvikle 

jobcenteret til noget andet end myndighed
• Reel visitation med personlig samtale med den 

enkelte ledige, og vis og hjælp med at skabe  
jobmuligheder nært og fjernt.



Den nye tilgang til 
borgeren

• Service frem for kontrol og myndighed
• Vi servicerer dig og hjælper dig med at finde et 

job eller uddannelse, så godt vi kan.job eller uddannelse, så godt vi kan.
• Den digitale indgang til jobcenteret er præget af 

upersonlig og myndighed som alle de andre
• Hvad med en mere personlig og interaktiv 

tilgang til det at være ledig. 



Helhedsorienteret
tilgang  

• Mange på kanten og i langtidsledighed har 
mange “ sagsbehandlere “ i forskelligt regi.

• Det er ikke hensigtsmæssigt og klientgør den 
enkelte.enkelte.

• Ny model- hvor man får den enkelte til at få 
mere selvværd og se egne muligheder.

• Andre skal have pisken – arbejde for 
kontanthjælp. De unge. 

• Få den enkelte ud i virksomhed, samfund, og 
organisation så hurtigt som muligt – det virker!



Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

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 -



De digitale indfødte, og 
service.

• What´s in it for me! 
• Mange vil gerne hurtigt finde job eller 

uddannelse, som kan bringe dem videre.  
• Store krav til kommunikation og reel • Store krav til kommunikation og reel 

dokumentation for fordele  ved at være ledig, 
ung, eller andet i Vejle. 

• Nemhed i forhold til at få service og rådgivning 
både fysisk og digitalt, når man har behov 
døgnet rundt.



if it ain't digital it does not 
exist



Jobcenter og virksomheder

Job, netværk, og 
virksomhedspraktik



Jobformidling af ordinære 
jobs, særlige jobs og 

samarbejder
• Der er flere og flere store udbydere af 

jobformidling, særlige jobs for udsatte, 
kriminelle.

• Større konkurrence, flere udbydere og der • Større konkurrence, flere udbydere og der 
kommer flere til de næste 10 år

• De sidste 10 år er jobformidling mv. 
karakteriseret af høj grad af specialisering 
indenfor sektor, branche, og størrelse til gavn 
for virksomheden

• Specialiseret viden er et guldæg også i 
fremtiden.



De store virksomheder

• De har selv høj grad af professionalisme  med 
hensyn til rekruttering, afskedigelse, jobtræning 
mv. 

• De har et professionel administration med • De har et professionel administration med 
fagpersoner, som har forstand på regler og det 
at have mennesker i forskellige funktioner.

• Det kræver demonstration af høj faglighed, 
viden om sektor, branchen, og virksomheden 
måske lokalt netværk, Det sværeste er at få 
foden indenfor i virksomheden. 



Jobcenter og de små og 
mellemstore 

virksomheder
• De har ikke altid det professionnel set-up til 

rekruttering og til at forstå alle de mange 
dokumenter og regler, som skal efterleves, hvis 
de indgår i samarbejdet med jobcenteret.de indgår i samarbejdet med jobcenteret.

• Stor skepsis – jeg hører ofte, hold jer væk fra 
jobcenteret.

• Jobcenteret skal tage sig af al besværet 
( papirarbejde) og have akutperson, som straks 
kommer ved problemer. 

• Det tager tid at opbygge en tillidsrelation



Netværk og tillidsrelation

• Jobcenteret skal personligt  besøge de mange 
virksomheder i området

• Udvise reel interesse, og lytte!
• Finde ud af, hvad de kunne tænke sig af typer af • Finde ud af, hvad de kunne tænke sig af typer af 

samarbejder (rekruttering, 
virksomhedspraktik,opkvalificering,  større 
samarbejder)

• Efterfølgende lave forskellige strategier; 
netværk, konkret samarbejde, projekter ...

• Jobcenter kend dine virksomheder  !



Jobcenter i fremtiden 

• Udviklingstjenesten, som skal finder nye job og 
samarbejder både lokalt og i andre dele af 
Jylland.

• Hvorfor skal jobformidling mv. ske indenfor • Hvorfor skal jobformidling mv. ske indenfor 
kommunegrænsen ?

• Flere direkte samarbejder mellem jobcentre og 
virksomheder i fremtiden 

• Det tager tid og indsats at opbygge flere gode 
samarbejder 
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