
Barn, unge og lokalt

næringsliv

Et helhetlig utdanningsløp i Verdal 

kommune





Hva vet vi om framtiden?

• World Economic Forum (WEF) 2016 i Davos i januar satte 

fart i diskusjonen om en eksplosiv teknologisk utvikling, 

beskrevet som den fjerde industrielle revolusjon 

• Tempoet i den teknologiske utviklingen er i rivende 

utvikling. Utviklingen som har skjedd i perioden 2014-

2016 har vært like stor som på de 70 foregående 

årene. 

• Denne revolusjonen fører med seg store omveltninger i 

både samfunns- og arbeidslivet som vil kreve stor 

endringsvilje og andre ferdigheter. 

• Bør ikke det også få betydning for hvordan vi tenker i 

utdanningsløpet?



Hva vet vi om framtiden?

• Siv Jensen uttalte følgende på IKT-Norges 

konferanse 12.04.2016: Myndighetens fremste rolle 

er å legge til rette for et næringsliv med høy grad av 

innovasjon og kunnskap hvor arbeidskraften er 

fleksibel og mobil……Vi trenger også et fleksibelt 

utdanningssystem som utdanner personer med 

kompetanse som bedriftene etterspør.

• Om prognosene til WEF stemmer vil opptil 50% av 

dagens jobber forsvinne i løpet av de neste 20 årene

• Stiftelsen för strategisk forskning (SST) i Sverige 

antyder at opptil 65% av dagens førskolebarn  kan få 

jobber som ennå ikke eksisterer. 



World Economic Forum

“It's estimated that by the year 2020, “more than a 

third of the desired core skill set of most occupations 

will be comprised of skills that are not yet considered 

crucial to the job today”.

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/skills-stability/


Learning and Innovation Skills: Learning and innovation skills increasingly are being recognized as the skills 

that separate students who are prepared for increasingly complex life and work environments in the 21st century, 

and those who are not. A focus on creativity, critical thinking, communication and collaboration is essential to 

prepare students for the future.



NOU 2015: 8 Fremtidens skole – fire 

kompetanseområder



Helhetstenkning





Modell for helhetlig satsing på entreprenørskap i 

utdanningsløpet
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Lenke til filmer: 

https://vimeo.com/147318869

https://vimeo.com/147318869

