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Ingen kan forudse fremtiden, men meget tyder på, at arbejdsmarkedet fremadrettet kommer til at stille
store krav til nutidens ungdomsgeneration. De seneste år har vi været vidne til en udvikling, hvor fleksible,
ustabile og kortvarige ansættelser har vundet stadig mere udbredelse på arbejdsmarkedet. Og sandsynligvis
har vi endnu kun set toppen af isbjerget.
Pilen peger på et fremtidigt arbejdsmarked, hvor nye teknologiske muligheder, fleksibilisering, usikkerhed
og nye former for eksklusion vil sætte sig endnu kraftigere igennem. Det skaber nye muligheder, men også
en række alvorlige udfordringer. Det er derfor afgørende at blive skarpe på, hvordan vi som undervisere,
pædagoger, politikere og forældre ruster de unge til at skabe sig et eksistensgrundlag og et liv på dette
arbejdsmarked.
På konferencen har vi inviteret en række førende ungdomsforskere, arbejdsmarkedsforskere, repræsentanter fra
erhvervslivet og fagbevægelsen. De skal dels tegne et billede af den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet,
samt hvilket fremtidigt arbejdsmarked den peger imod, og dels komme med nogle bud på, hvordan vi nu
og her skaber de bedste forudsætninger for, at de unge kan begå sig og trives på fremtidens arbejdsmarked.
Kom og giv dit besyv med – og mød bl.a. professor Guy Standing, der aktuelt er en af Europas mest omtalte
sociologer og ekspert i fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv.

PROGRAM

09.00 - 09.30:

Ankomst og morgenmad

09.30 - 09.45: 		
		
		

Velkomst og introduktion til konferencen ved leder af Cefu, Noemi Katznelson,
souschef ved Cefu, Niels Ulrik Sørensen, og formand for Foreningen Center for 		
Ungdomsforskning Niels Glahn

09.45 - 10.30:		
		
		

Uden sikkerhedsnet: Fremtidens arbejdsmarked for de løstansatte		
– nye arbejdslivsudfordringer for de unge? Oplæg ved Janne Gleerup, 		
Lektor ved Roskilde Universitet.

10.30 - 11.00: 		
		

Nye krav? Hvordan ruster vi kommende generationer af unge? Oplæg
ved Lars Goldschmidt, direktør og samfundsdebattør.

11.00 - 11.15:

Pause med Kaffe og frugt

11.15 - 12.00: 		
”Det ville ikke være noget problem for min chef at fyre mig” – Unges
		
fortællinger om usikkert arbejde. Oplæg ved Mette Lykke Nielsen, Lektor ved
		Cefu
12.00 - 13.00:		

Frokost

13.00 - 14.00:		
Risici og muligheder for unge: Hvordan ruster vi dem til 			
		arbejdsmarkedet? Paneldiskussion med Mie Dalskov Phil fra
		
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jens Anton Tingstrøm Klinken fra Radio 24, 		
		
Wenche Marit Quist fra Djøf, Michael Jørgensen fra 3F og Morten Lynge Lauridsen
		
fra Coop
14.00 - 14.30: 		
		

Internettets nye økonomi – modeblogging som arbejde. Oplæg ved Louise
Yung Nielsen, ph.d. ved Cefu

14.30 - 14.50:		

Pause med kaffe og kage

14.50 - 15.35:		
		

A Precariat Charter for Youth. Oplæg ved Guy Standing, professor ved
University of London

15.35 - 15.45:		

Farvel og tak

PRÆSENTATION

OPLÆGSHOLDERE:
Guy Standing er professor i økonomi ved Development Studies, SOAS, University of London. Standing skrev i 2011
bogen ’Prekariatet – Den farlige klasse’. I 2014 udgav han opfølgeren, som han har kaldt Et charter for prekariatet. Her
beskriver han hvordan prekariatet vil forene sig og blive en magtfaktor i fremtidens politiske landskab.
Noemi Katznelson er ph.d. og lektor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved Cefu. Hun har arbejdet
med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, erhvervsuddannelserne
og de mest udsatte unge.
Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved Cefu. Han arbejder med unges trivsel,
livsstil og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter for unges trivsel. Niels
Ulrik arrangerer desuden Cefu’s konferencer.
Camilla Mehlsen er ordstyrer på dagen og indehaver af Mehlsen Media. Hun arbejder især med formidling af uddannelsesforskning og undersøger nye tendenser om uddannelse, medier og teknologi. Hun rådgiver organisationer om,
hvordan ny viden om børn og unge kan skabe forandring i praksis.
Janne Gleerup lektor på Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Janne har i en årrække arbejdet
med moderne arbejdsliv og prekarisering.
Jens Anton Tingstrøm Klinken er journalist på Radio24syv, tidligere Politiken. Her beskrev han i 2013 en række
sager om unge med kritisable og usikre arbejdsforhold.
Lars Goldschmidt er ph.d. og uddannet civilingeniør samt inden for teater og ledelse. Han er adjungeret professor ved
CBS, Center for Ledelse og Virksomhedsudvikling, samt adjungeret professor ved DTU management. Hans arbejdsområder er uddannelsespolitik, Ny nordisk Skole og ledelsesudvikling.
Louise Yung Nielsen har netop afleveret sin ph.d.-afhandling ved Cefu. Her skriver hun om unge og sociale medier,
særligt hvordan kroppen bliver til på modebloggen. Louise er endvidere interesseret i det nye digitale arbejdsmarked, der
er opstået i forlængelse af de sociale medier, hvor livsstil og forbrug står helt centralt. Louise er desuden ekstern lektor på
Københavns Universitet.
Mette Lykke Nielsen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning. Hendes primære forskningsfelt er unges arbejdsliv,
specifikt i forhold til arbejdsmiljø og risiko. Hun forsker blandt andet i, hvordan aktuelle arbejdsmarkedsudviklinger
opleves og leves af forskellige grupper af unge på arbejdsmarkedet.
Michael Jørgensen er uddannelseskonsulent i 3F Privat Service, Hotel og Restauration, hvis medlemmer primært
arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen samt som rengørings- og serviceassistenter.
Mie Dalskov Phil er chefanalytiker i AE. Hun arbejder med registerbaserede analyser på uddannelsesområdet med alt
fra praktikpladser til gevinster af uddannelser. Mie arbejder således både med at analysere unges veje på uddannelserne,
men også i overgangen fra ud dannelse til arbejdsmarkedet.
Morten Lynge Lauridsen er teamchef i Coop Danmarks HR-afdeling. Her har han blandt andet ansvar for talent- og
kompetenceudvikling. Coop har ca. 40.000 ansatte og er en af Danmarks største ungearbejdspladser.
Niels Glahn er generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening og har siden 2014 siddet som formand for Foreningen Center for Ungdomsforskning. Som embedsmand i Undervisningsministeriet har han tidligere arbejdet med både
formelle og uformelle ungdomsuddannelser, og i en periode arbejdet i Kosovo med at etablere produktionshøjskoler og
siden rådgive den lokale FN-mission om arbejdsmarkedsuddannelser.
Wenche Quist er forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Djøf. Hun arbejder med kvaliteten af uddannelserne og
finansiering af uddannelsessystemet. Hun har desuden fokus på de levevilkår, unge har, og de uddannelsesvalg, de står
overfor. Hendes primære fokus er de universitetsstuderende, men perspektivet rækker videre til andre unge.

PRAKTISK

Tid		

D. 11. maj kl. 9.00 – 15.45

Sted		
AFUK: Enghavevej 82 B, 2450 København SV.
Pris		
1795 kr. inklusiv forplejning
Tilmelding		

Tilmelding til konferencen skal ske senest d. 6. maj 2016

		
For ikke-medlemmer: https://www.erap.aau.dk/event/index.php/CeFuUuS
		
For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning:
		
Henvendelse til Nina Nisted for de første 10 pladser på nin@learning.aau.dk.
		
Angiv venligst navn samt medlemsorganisation ved tilmelding. Øvrige 			
		
medlemstilmeldinger til en reduceret pris af 1435 kr. via
		
https://www.erap.aau.dk/event/index.php/mCeFuUuS
		
For alle gælder det, at framelding efter tilmeldingsfristen medfører betaling af fuldt
		deltagergebyr.
Yderligere information Nina Nisted på nin@learning.aau.dk eller Mette Stigaard Stenkjær på 			
		
cefu@learning.aau.dk
Kontakt 		Center for Ungdomsforskning
		
Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi				
		A.C. Meyers Vænge 15 									
		2450 København SV 									
		Tlf.: + 45 2029 4629 									
		www.cefu.dk

Center for Ungdomsforskning (Cefu) er et forskningscenter ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg
Universitet København. Vi forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. Derudover samler og
formidler vi forskningsbaseret viden om unge samt statistisk dokumentation om unges holdninger, adfærd og
levevilkår.
Cefu udgør et dynamisk og udadvendt forskningsmiljø, der samarbejder med offentlige såvel som private
aktører. Bag Cefu står en forening, hvis medlemmer er med til at sikre, at den viden, vi udvikler, er relevant
og kan forankres i praksis. Vi modtager gerne henvendelser fra institutioner, foreninger, organisationer,
virksomheder m.m., der interesserer sig for ungdomsforskning, og som ønsker at blive medlem af foreningen.

