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Kursen på den korte bane

Vs

Mere vs Bedre

Fremtidens samfund og arbejdsmarked
vil skabes i dette krydsfelt

Gamle spilleregler: MERE!

Rejse registrering + import registrering for Buzz Aldrin

At smadre og ødelægge bliver lige så vigtigt som at innovere

Nye spilleregler: BEDRE!
Mening som drivkraft + forbedre spillet + udvikling + omtanke + Problem: at udfordre og ændre reglerne er hårdt!

B Corps ikke blot konkurrerer om at være den bedste
virksomhed i verden – men den bedste virksomhed for verden

Forvent enorm mange arbejdspladser der tænker bæredygtighed først

Case: cuisine solaire

ØKONOMI først !⇢ BÆREDYGTIGHED først

Fransk restaurant bruger koncentreret sol til at lave mad, varme vand
biogas som back up lavet af madrester - der igen kan bruges som kompost
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Case: Ace & Tate

Og masser af arbejde med historiefortællinger, branding og kommunikation

Game changer

Kig på en
masse trends

Fremtiden

Magi

irritation

Mig

Egenskab

Opsøg irritation
Hack din autopilot og se nye muligheder

OPSØG IRRITATION MODELLEN
Teknikken til at hacke din hjernes autopilot

STEP 4
HVILKET BUDSKAB LIGGER BAG?
STEP 3
HVAD HAR “DE” RET I?
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Irritationen rammer!!!
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STEP 2
SIG “INTERESSANT?!”
STEP 1
TRÆK VEJRET DYBT.. RO PÅ!
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DU SER NYE VINKLER
OG MULIGHEDER

Hvad irriterer dig max?
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(Husk at sige interessant:-)

- BLOKERET
DU SER KUN TING DER
STYRKER DIT EGET PERSPEKTIV
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Fremtiden på den korte bane…

Mangel på arbejdskraft = flere i arbejde /Arbejdspligt
Klima problemer = grøn omstilling
Mangel på tillid i velfærdssystemerne = Ryddes op i regeljunglen.

At mestre et Håndværk er et godt kort på hånden

På den lange bane…

Tal, Daglige nyheder(avis), bogen, akvadukt, kloak, cement, bygninger, lejligheder, veje, luftkøling,
kirurgisk udstyr, lovgivning, basal velfærd (for Romerne) kalenderen, post væsenet…. Og masser af krig

Øget automatisering & A.I.
Øget digitalisering & globalisering
Øget kompleksitet & hurtige forandringer
Klimaforandringer & øget temperatur
Vildere vejr & hyppigere katastrofer
Klima konflikter og klima flygtninge

Profit trumfer bæredygtighed

Hvad Romerriget kan lære os

Profit smelter sammen med bæredygtighed

Vi står foran en lignende udviklings periode, hvis vi vælger det rette fokus…

Mit perspektiv

Hvis jeg skulle styrke elevernes valgkompetencer og viden
omkring ungdomsuddannelserne og deres senere karriere

Case: Eindhoven University of Technology

Benytter jern pulver som brændstof
Rust er det eneste spild - ingen CO2
Rust kan blive til jern igen vha. electrolyse

En af de vigtigste bølger i fremtiden
Vi kommer til at skulle genopfinde (os selv) mange flere gange end tidligere

Du kan
Spille dine kort
på hånden godt

Spil dine kort, så godt som muligt
Jo mere du skaber dig - jo mere finder du din kerne og dit kernekort

Camilla Severin - TikTok Cosplayer

Førtidspensionist anno 2021
angst, paranoid skizofreni, OCD og depression

+ kostume designer + make-up designer (via YouTube) + TikTok

Georgia Durante

Kristian Scharling
Ung - forståelse for online hookpoints - tekstforfatter = Somera APS

Model + gift med mafia + get-away-driver

+ Stunt kvinde

SPIL DINE KORT MODELLEN
Genopfind dig selv igen og igen

A

MIN FREMTID / QUEST / KAMP
Hvordan ser en magisk fremtid ud for dig?

B

HVILKE KORT?
Hvilke kort har du lige nu?
Hvilke kort skal du bruge for at skabe din fremtid?
Find en rollemodel og se hvilke kort de har på
hånden, som gør at de spiller sig selv godt?
——
Smid alle dine kort - lav en “ny hånd”
Hvem holder krampagtigt fast i deres kort?
Hvad er dit kernekort?

Øvelse
Med din sidemand

Hvilke unge kender du som virkelig
har spillet sine kort godt?
(og hvorfor?)

At kunne "spille sine kort godt” er lig med…

At designe sin egen fremtid

Dømt til frihed
Det er både godt og skidt
Den store frygt:

ikke at vælge rigtigt!
Mange bliver flydende i deres valg

Hvis vi ikke hjælper de unge med at finde deres kamp…så er der andre der vil

Du mestrer

Dygtighed

Metode
Resultat
Vedholdenhed
Egenskab

Dygtighed
At kunne knække koden igen og igen

Teknik

Vil du have adgang til indsigter om en “bedre”
fremtid & fremtidstræning?
Kom med i vores gratis community, hvor du kan få svar på dine udfordringer + tips og tricks.

www.fremtidsudsigten.com

Kontakt: Henrik Good Hovgaard - Mobil: 3110 0255 - henrik@universalfuturist.com - www.universalfuturist.dk

