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EFTERÅRSKONFERENCE 2021
Myndiggørelse - til livet og arbejdslivet
”Erkendt, forsøgt løst, uløst”. Med disse ord sættes rammen for det vigtige arbejde som Reformkommissionen er sat til 

at løse. For fremtiden byder på komplekse udfordringer, der ikke findes enkle snuptagsløsninger på. 

De komplekse udfordringer kræver en ny tilgang, mere komplekse og mere vidtrækkende reformer – også kaldet 

2. generations reformer. På konferencen vil Reformkommissionens formand Nina Smith sætte rammen for 

de kommende reformer.

I løbet af dagen vil oplægsholderne bl.a. besvare disse vigtige spørgsmål:

Hvordan kan reformerne forventes at påvirke uddannelsesområdet og de unge?

Hvilke krav vil fremtiden stille til de unge? Og lige så vigtigt; hvilke krav stiller de unge til fremtiden?

Alt for ofte glemmer vi det sidste perspektiv i de store reformer af vores samfund, men når effekten af 

reformerne først kan ses om 15-25 år, så SKAL de unge have en stemme. Det er deres fremtid, der formes. 

Derfor bidrager forfatter og forsker Jonas Norgaard Mortensen med perspektiver på ungeinvolvering, 

og ledelsesrådgiver Alexandra Krautwald med bud på, hvordan mødet med arbejdsmarkedet bliver

bedst for både de unge og arbejdspladsen. 

COOPs HR-direktør Lotte Hjortlund Andersen, Michael Bjergsø fra FGU Vestsjælland og Jesper Bennetsen fra 

Viborg Ungdomsskole, vil fortælle om hvordan de behov erhvervslivet har, ikke altid stemmer overens 

med de unges forventninger, og hvad vi kan gøre ved det. Er der behov for mere rummelige 

arbejdspladser, alternative tilgange til læring, en styrket myndiggørelse af de unge 

eller en kombination?

De lavthængende frugter i forhold til at øge beskæftigelsen og sænke ledigheden er høstet. Fremtidig 

vækst og velstand kommer til at afhænge af vores evne til at udtænke nye reformer, som tager livtag 

med nutidens langt mere komplekse udfordringer blandt andet på uddannelsesområdet. Regeringen 

har nedsat en kommission for 2. generationsreformer, som skal understøtte reelt lige muligheder, så 

flere uddanner sig eller kommer i job, og så unge opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet 

efterspørger. Kommissionens formand, Nina Smith, har slået fast, at de nye reformveje skal findes i 

fællesskab og er således interesseret i at komme helt ud til dem, der er vant til at arbejde med 

problemstillingerne i praksis og få en dialog om alle nye, gode idéer og instrumenter til løsninger, 

der kan flytte noget i virkelighedens verden. 

KL. 9.30  VELKOMST OG RAMMESÆTNING

KL. 9.40  2. GENERATIONSREFORMER OG DE UNGE – KRAV OG FORVENTNINGER. 

KL. 10.30  PAUSE

KL. 10.45   UNGE GENERATIONER PÅ VEJ MOD ARBEJDSMARKEDET 
Erhvervslivets forventninger til de unge generationer er høje. De unge er vokset op i skyggen af disse 

og har aldrig prøvet andet. Men hvilke forestillinger og ønsker har de selv til deres fremtidige 

arbejdsliv og dermed deres uddannelsesvej? Vi kommer med  Alexandra Krautwald på en rejse ind i 

de unge generationers verden. Hvad der har formet dem? Og hvor de gerne vil hen? Hvordan kan 

voksne støtte unge i at finde en meningsfuld og bæredygtig vej ud i arbejdslivet?  

KL. 11.30   DE UNGE FÅR SELV ORDET
Unge vil gerne engagere sig, men har vi i dag de rette rammer for at unge kan komme til orde?  Det 

imødekommer UngiAarhus med senaterne, hvor unge med forskellige baggrunde er med til at snakke 

politik, lave arrangementer lokalt, samt være baggrundgruppe for Børne- og ungebyrådets 

medlemmer, så de føler sig godt klædt på til at interagere i rådet. En håndfuld unge senatorer og 

ungebyrødder, fortæller om arbejdet og det at vokse med opgaven, når man mærker, man bliver taget 

seriøst.

KL. 12.00    FROKOST

KL. 13.00   NYT SYN PÅ VEJE IND I UDDANNELSE OG ARBEJDSLIVET 

DU VIL BL.A. MØDE 

PROGRAM

Fmd. for Regeringens kommission for 2. generationsreformer og professor i nationaløkonomi ved Aarhus 
Universitet. Tidligere økonomisk vismand. Hun har været formand/medlem af flere råd og kommissioner, fx 
for Det Frie Forskningsråd, Danmarks Transportforskning, Globaliseringsrådet, Socialkommissionen, 
Velfærdskommissionen. Tillige har hun bestridt en række bestyrelsesposter, fx  PFA, Nykredit og NIRAS.

NINA SMITH

Cand.scient.pol. har erfaringer som bl.a. adm. direktør: Institut for Relationspsykologi, landerepræsentant:
Burundi og Rwanda, medstifter af Tænketanken Cura, kommunikationschef i DUF og partisekretær på 
Christiansborg. I 2012 udgav han bogen ”Det fælles bedste” og har siden udgivet flere bøger om personalisme, 
menneskesyn, filosofi og samfund. Jonas er en aktiv og engageret foredragsholder og organisationskonsulent 
samt arbejder både nationalt og internationalt med personalisme.

JONAS NORGAARD MORTENSEN

Forfatter til bogen ”De unge generationer på arbejde” og managing partner i rådgivningsfirmaet Composing. 
Hun er uddannet inden for kommunikation, adfærdspsykologi og ledelse bl.a. på Sorbonne og INSEAD og har 
i 25 år beskæftiget sig med strategiimplementering, adfærdsdesign og ledelse samt fremtidstendenser i det 
moderne arbejdsliv.

ALEXANDRA KRAUTWALD

KL. 14.30   KAFFE 

Dialog om hvordan vi kan løse det paradoksale i, at erhvervslivet på den ene side skriger på 

arbejdskraft samtidig med at mange unge går ledig eller ikke er i uddannelse. Hvordan kan vi skabe 

bedre match mellem erhvervslivets behov og ønsker og de unges kompetencer og forventninger? Kan 

vi finde – måske genopdage – bedre veje til uddannelse og job for de mange unge, der af forskellige 

årsager har slået sig på skolesystemet? Hvad siger de unge selv? Se deltagere på næste side
 

Ungdomsskolen er de unges og livets skole, hvor fed folkeoplysning, demokrati og ungeivolvering og 

revolutionerende relationer danner dem og giver dem livsduelighed og myndighed som individ.  Karak-

terer som unge har brug for – i livet såvel som i arbejdslivet. Jonas Norgaard Mortensen vil tillige vise, 

hvordan livsfilosofien ”personalisme” kan styrke og gøre os professionelle, og mere bevidste om 

ungdomsskolens mulige roller i at revitalisere et særligt nordisk menneske- og samfundssyn i de 

unges dannelsesprocesser. 

KL. 14.30   UNGDOMSSKOLEN SKAL DANNE DE UNGE 

KL. 15.45   TAK FOR IDAG



NYT SYN PÅ VEJE IND I 
UDDANNELSE OG ARBEJDSLIVET

Lotte Hjortlund Andersen 

HR Direktør, Coop Danmark, om forventninger og krav til unge, 

og nye take på at tiltrække og fastholde unge 

Emma Nielsen
21-årig souschef i Coop365, om hendes vej fra fritidsjob til souschef

Michael Bjergsø 
Kvalitet- og udviklingschef FGU Syd- og Vestsjælland og 

sekretariatsleder Foreningen til fremme af praksislæring, 

om nye tilgange til og anerkendels af praksislæring

Lucas Grøndal
Tidl. FGU-elev og talsperson i Modstrøm - elevorganisation 

for FGU-elever og bevægelse for unge, der ikke går den lige vej…

Om behov der rækker ud over det faglige

Jesper Bennetsen 

Ungdomsskoleleder, Viborg Ungdomsskole, om ungdomsskolens 

unikke position for at give unge lyst til og tro på, at blive 

”chauffør i eget liv” 

DET PRAKTISKE
STED
Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C (lige bag 
banegården)

STREAMING
Konferencen vil tillige blive streamet som en mulighed for de, der 
foretrækker at deltage på den måde

PRIS
Pris pr. deltager:
Medlem: fremmøde/streaming 1.995,- kr.
Ikke-medlem: fremmøde/streaming 2.295,- kr.
Mængderabat: hver femte deltager, fra samme organisation, 
deltager gratis. (Rabatten vil blive fratrukket på fakturaen) 

TILMELDING
Via Membersite som tilgås via ungdomsskoleforeningen.dk

FRIST
1. november 2021


