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FREMTIDENS ERHVERVSKOMPETENCER
AHEAD19 afholdes i Industriens Hus, HC. Andersens Boulevard 18 København.
Konferencen har plads til 192 deltagere, og billetter kan købes på: ahead19.dk.
AHEAD19 er arrangeret af videncentrene Viden om data og Videncenter for
Digital Handel.
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Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til
Mette Kronborg Laursen, mkla@videnomdata.dk.
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PROGRAM • 11. SEP. 2019
08:45 – 09:15

ANKOMST OG MORGENMAD

ATRIUM

09:15 – 09:35
VELKOMST
		

STOR SAL

09:35 – 09:50
KICKSTART DAGEN
		TIM VANG/FLEUR FRILUND

STOR SAL

09:50 - 10:30
		

STOR SAL

DEBAT
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

10:30 – 10:40
FIND DIN PLADS/TANK ENERGI
		

ATRIUM

10:40 – 11:20
YELLOW LAB
		ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

STOR SAL
LILLE SAL
STOR SAL
LILLE SAL

11:20 – 11:35
FIND DIN PLADS/TANK ENERGI
		
11:35 – 11:50
KEYNOTE
		RIKKE RØNHOLT

STOR SAL

11:50 - 12.25
DEBAT
		KLIMAINDSATS OG PARTNERSKABER FOR HANDLING

STOR SAL

12:25 – 12:45
		

STOR SAL

VERDENSMÅL BEZZERWIZZER
ER DU RIGTIG KLIMAKLOG?

12:45 – 13:45
FROKOST
		
TANK ENERGI OG KIG PÅ STANDE
		
13:45 – 14:00
KEYNOTE
		LENE TANGGAARD

ATRIUM
STOR SAL

14:00 – 14:35
		

DEBAT
KVALITETSUDDANNELSE OG ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

STOR SAL

14:35 – 14:45

FIND DIN PLADS/TANK ENERGI

ATRIUM

14:45 - 15:25
		

RED LAB
KVALITETSUDDANNELSE OG ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

STOR SAL
LILLE SAL

15:25 - 15:35

FIND DIN PLADS/TANK ENERGI

ATRIUM

15:35 - 15:55
		

KEYNOTE
STEEN HILDEBRANDT AFSLUTTER OG SAMLER OP MED TIM OG FLEUR

STOR SAL

15:55 - 16:00
TAK FOR I DAG
		
TIM VANG/FLEUR FRILUND
			

SØREN EJLERSEN
NIKOLAJ KIRK
VIGGA SVENSSON
GREENSPEAK
CHR. HANSEN

JESPER THEILGAARD
RIKKE RØNHOLT
MATIAS MØL DALSGAARD
SUSTAINSOLUTIONS
MERKUR ANDELSKASSE

STOR SAL

LENE TANGGAARD
ASGER NARUD
CLAUS ROSENKRANDS OLSEN
HILFR.DK
LARS FRELLE-PETERSEN

RIKKE RØNHOLT
LENE TANGGAARD
STEEN HILDEBRANDT
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DE DANNER
KONFERENCENS
RAMMER
TIM VANG

INNOVATOR, IVÆRKSÆTTER OG MOTIVATOR
Tim Vang er konferencens motiverende og energifyldte
konferencier. Han er kendt for at levere sine budskaber
tydeligt og med et glimt af humor.
Tim formår at plante motivation, inspiration og optimisme
i publikum. Han er indbegrebet af innovation og iværksætteri med 20+ års erfaring. Tim pionerede crowdfunding i
2004 med MYC4.com og de vandt Schwab Foundation’s
Social Entrepreneurs of the Year prisen i 2013.
Tim er i dag medstifter af Pree.to, som hjælper virksomheder og organisationer med at omstille sig til at bringe de
rigtige ideer til markedet – langt hurtigere.

VERDENS
BEDSTE NYHEDER
Nyhedsmedie som formidler
fremskridt og løsninger på verdens
udfordringer.
Journalister fra mediet vil komme og
dække dagen.

Take risks.

VIGGA SVENSSON

RADIO/TV-VÆRT, MEDSTIFTER AF
VIGGA.DK OG CONTINUED

FLEUR FRILUND

Hvis du synes, at Viggas stemme virker bekendt, så er det
sikkert fordi, at du har hørt hende på TV2 Zulu, hvor hun
har været fast speaker fra år 2000 til 2018. Derudover er
Vigga lige nu aktuel med podcastserien “Kloden i kurven”.

Fleur Frilund er Tim Vangs energiske og skarpe medkonferencier. Hun
formidler til dagligt samfundsrelevante emner i øjenhøjde og med
kant på streaming-kanalen MOOT.

Vigga er konferencens live-podcastvært. Hun dækker
konferencen og laver interviews til en podcastserie, som
du kan glæde dig til at lytte til efter konferencen. Derudover vil du møde Vigga i debat 1, hvor hun deltager i
debatten om det 12. FN Verdensmål; Ansvarligt forbrug og
produktion.

JOURNALIST OG VÆRT PÅ STREAMING-KANALEN MOOT

Fleur har fornyeligt arbejdet i politik, hvor hun bl.a. har arbejdet med
kommunikation, administration og IT. Derfor har hun en stor viden og
forståelse for det parlamentariske system, som hun hyppigt udtaler
sig kritisk omkring.
Udover det har hun rejst i det meste af verden, og bl.a. gået på teaterskole i Chicago. Her dygtiggjorde hun sig indenfor improvisation og
comedy, hvilket man hurtigt kan mærke sidder på rygraden, når man
oplever hendes enorme evne til at gribe nuet og være til stede, og
ikke mindst grine af sig selv. Fleur er kendt for sit altid smilende ansigt
og store passion for den gode samtale.

(Pressebillede: ©Dansk Industri)
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VIDEN

OM DATA
AHEAD19 konferencen arrangeres af de to nationale videncentre
Viden om data og Videncenter for digital handel.
VIDEN OM DATA
Viden om data er det nationale videncenter for databaseret service og
forretningsudvikling. Videncentret blev etableret den 2. januar 2018 med det
formål at højne undervisere og elevers kompetenceniveau inden for databaseret service og forretningsudvikling.
Virksomheders evne til at indsamle, behandle og anvende data har skabt
helt nye muligheder for datadrevne services og løsninger. Videncenteret er
med til at forberede eleverne til et datadrevet arbejdsmarked.
Med databaseret service og forretningsudvikling lærer eleven at gentænke
sin virksomhed og skabe nye muligheder med data som omdrejningspunkt.
Viden om data udvikler undervisningsforløb om emner som kan bruges til at
udvikle forretningen og servicen med en datadrevet tilgang. Undervisningsforløbene er digitale og indeholder differentieret materiale.
På videnscenterportalen.dk/dsf kan du se kommende arrangementer og
workshops, følge med i videncentrets arbejde og se undervisningsforløbene.
Videncentret holder til på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
AHEAD18
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AHEAD18

VIDENCENTER FOR DIGITAL HANDEL
Videncenter for digital handel er et nationalt videncenter for digital handel,
der kom til verden i oktober 2017 på initiativ fra de danske erhvervsskoler.
Målet er at gøre alle elever på erhvervsuddannelserne dygtige til at håndtere udviklingen inden for digital handel og matche de aktuelle kompetencer,
som virksomhederne efterspørger.
I dag handler over 84% af danskerne online. Men de 5 mest anvendte online
butikker er udenlandske. Hvordan kan vi sikre at danske virksomheder kan
konkurrere med kinesiske og tyske webshops?
Én af udfordringerne er, at danske virksomheder mangler medarbejdere
med digitale handelskompetencer.
Derfor er videncentret sat i verden. For at bidrage til, at vi får en ny generation af digitale købmænd, der kan skabe værdi i virksomhederne.
På videnscenterportalen.dk/dh kan du se kommende arrangementer og
workshops, følge med i videncentrets arbejde og se undervisningsforløbene.
Videncentret holder til på Aarhus Business College i Aarhus.

VIDENCENTER FOR

DIGITAL
HANDEL

AHEAD18

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
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OM
AHEAD19
En konference hvor erhvervsskoleelever, undervisere og erhvervsfolk mødes for at debattere fremtidens erhvervskompetencer i lyset
af klimaforandringerne.
Kan data, digitalisering og ny teknologi løse fremtidens udfordringer? Og er fremtidens kompetencer overhovedet vigtige, hvis de
ikke tager stilling til klimaforandringerne?
Den 11. september 2019 afholder videncentrene Viden om data og Videncenter for digital Handel konferencen AHEAD19 i Industriens Hus i København. Konferencen har plads til op mod 192 deltagere: 64 erhvervsskoleelever, 64 undervisere og 64 erhvervsfolk.
FREMTIDENS ERHVERVSKOMPETENCER MED FN'S VERDENSMÅL
AHEAD19 sætter fremtidens erhvervskompetencer på dagsordenen - i år
med udgangspunkt i FN’s verdensmål. I 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 mål for en bæredygtig udvikling for verden frem mod år 2030: FN’s
verdensmål. Videncentrene har valgt at sætte fokus på 5 ud af de 17 verdensmål:
• 4 Kvalitetsuddannelse
• 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
• 12 Ansvarligt forbrug og produktion
• 13 Klimaindsats
• 17 Partnerskaber for handling
Verdensmålene er valgt på baggrund af deres relevans for videncentrenes
fagområder samt deltagernes baggrund.
DEBATOPLÆG OG WORK LABS
AHEAD19 har en anderledes konferenceform, der skifter mellem debatoplæg og labs. Deltagerne vil blive inddraget i høj grad i løbet dagen. Konferencens rammer er idéudviklet på baggrund af en Hackathon med eventelever fra IBC i Kolding.
En række oplægsholdere vil debattere fremtidens erhvervskompetencer i
lyset af klimaforandringerne. Oplægsholderne vil herefter facilitere labs, hvor
deltagerne får mulighed for at arbejde på en række udfordringer i teams.
Oplægsholderne er udvalgt på baggrund af en række kriterier: Deres klimabevidsthed, virksomhedens anvendelse af data og ny teknologi, digitalisering
og deres forretningsmodel.

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
AHEAD18
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AHEAD18

FORRETNINGSPOTENTIALE
Verdensmålene rummer et særligt stort forretningspotentiale i mange udviklings- og vækstøkonomier. Danmark er et af de lande, som kan se frem til
at blive forgyldt, hvis man evner at udnytte det forretningspotentiale, der er i
verdensmålene.
Verdensmålene udtrykker fremtidens udfordringer og markedsbehov. Men
udtrykker de også fremtidens erhvervskompetencer?
UDDANNELSE TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID
Erhvervsskolerne har en vigtig position, når det gælder om at uddanne
fremtidens arbejdskraft til at have et globalt og bæredygtigt mindset. Klimaforandringerne spiller en stor rolle for erhvervsskoleelevernes fremtidige
erhvervskompetencer, hvis Danmark skal udnytte forretningspotentialet og
mindske konsekvenserne af klimaforandringerne.
Erhvervsskoleeleverne skal som færdiguddannede være med til at skabe
bæredygtige løsninger - både inden for de tekniske og de merkantile arbejdsfelter. Men hvad kræver det? Og hvor kan data og digitalisering anvendes som en bæredygtig løsning?
DATA OG DIGITALISERING STYRKER BÆREDYGTIGHEDEN
Brugen af data og den øgede digitalisering giver store muligheder for virksomheder, der vil styrke bæredygtigheden.
Hver dag indsamles der massive mængder af data. Vores evner til at indsamle data overhaler stadig vores evner til at udnytte data til deres fulde. Men
disse data kan indeholde løsningen til nogle af verdens største udfordringer.
Data gør det nemlig muligt at skabe grundlag for handling.
Konferencen skal skabe en bevidsthed hos fremtidens unge, også dem
der skal være fremtidens merkantile innovatører.

DATA
DIGITAL
AHEAD18

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
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12

ANSVARLIGT FORBRUG
OG PRODUKTION
40 MIN. DEBAT

Danmark er stadig langt fra at indfri FN’s verdensmål ‘Ansvarligt forbrug
og produktion’. Faktisk er det ét af de verdensmål, som vi er længst fra at
indfri ifølge FN-målets indikatorer. Vi vil derfor i dette verdensmål debattere, hvordan du og jeg i fællesskab kan ændre denne udvikling.
Dit og mit forbrug belaster jorden. Faktisk så stiger forbruget i verden hver evig
eneste dag. Det skaber et øget pres på jordens ressourcer. Men hvordan kan vi
forbruge og producere ansvarligt?
Det er nødvendigt for menneskets overlevelse, at vi som privatpersoner og virksomheder ser på, hvordan vi kan genbruge flere ressourcer og skabe et bæredygtigt forbrug.
Målet om ansvarligt forbrug handler også om at skabe en teknologisk udvikling,
der understøtter bæredygtigt forbrug.

SØREN EJLERSEN

Kok og medstifter af Aarstiderne

NIKOLAJ KIRK

Kok, kogebogsforfatter og TVvært

VIGGA SVENSSON

Radio/TV-vært, medstifter af
Vigga.dk og CONTINUED

GREENSPEAK

Grønt Teleselskab

CAMILLA L. ODGAARD

MADSPILD, ØKOLOGI OG KØDPRODUKTION
I Danmark smider vi hvert år mere end 700.000 ton mad ud. Madspild handler
ikke kun om den mad, der går til spilde i private hjem. Det handler også om den
mad, der går til spilde under dyrkning og produktion, transport, håndtering og
indpakning i butikkerne samt tilberedning og servering i restauranter og kantiner. Økologisk landbrug kan både mætte fremtidige generationer og holde
kloden sund. Det kræver til gengæld, at vi samtidig skærer ned på både madspild
og kødproduktion.
E-HANDEL
Den stigende digitalisering har åbnet op for danskernes ændrede handelsmønstre. Disse handelsmønstre har et andet ressourceforbrug og giver nye påvirkninger af miljøet, end den traditionelle handel i fysiske butikker. Produktion, salg
og distribution af varerne sker på tværs af hele kloden. Der er derfor et stigende
behov for, at vi sikrer e-handlens globale fremdrift uden at belaste klima, ressourcer eller helbred hos aftagerne.

Head of Media Relations & Corporate Branding, Chr. Hansen

MÅL
Elever får indsigt i, hvad ansvarligt produktion og forbrug
også er. Indsigt i, hvor de kan
mindske deres eget forbrug.
Insigt i, hvordan teknologisk
udvikling kan understøtte
bæredygtigt forbrug. Indsigt i,
hvordan de kan tænke bæredygtig produktion.
Undervisere får indsigt i,
hvordan ansvarligt produktion
og forbrug kan indtænkes i
undervisningen. Fokus på de
kompetencer det kræver at
løfte Verdensmål 12.
Erhvervsfolk får indsigt i,
hvordan virksomhederne kan
indtænke ansvarligt forbrug
og produktion i deres arbejde.
Fokus på de kompetencer som
de kan efterspørge for at løfte
Verdensmål 12.
Hvilke kompetencer får vi
brug for, og hvilke tiltag kan
jeg gå hjem og gøre nu for at
gøre en forskel?

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
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12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

NIKOLAJ KIRK

SØREN EJLERSEN

KOK, KOGEBOGSFORFATTER OG TV-VÆRT (KENDT FRA ‘NAK OG ÆD’)

KOK OG MEDSTIFTER AF AARSTIDERNE

- Vi kan alle være med til at få bedre mad hjem i køkkenerne!
Nikolaj stiller spørgsmålstegn ved råvarernes tilstand og går ind i
kampen for bedre produktion af råvarer.

Søren Ejlersen er medstifter til grøntsags-succesen, som gik all-in
på e-handel og at skabe jordforbindelse mellem bonde og kunde.
Aastiderne blev startet ud fra grundidéen om at gøre omtanke
for klima og miljø til hverdagskost i form af gode, friske råvarer. I
dag har Aarstiderne over 200 forskellige måltidskasser og 20 års
erfaring med e-handel.

Nikolaj Kirk er en prisvindende kok og forfatter. Han blev for alvor
et kendt ansigt i Danmark, efter han medvirkede i tv-programmer
som Mad i kassen, Go’ morgen Danmark og Nak og Æd.

Søren er en produktiv ildsjæl, som intenst går op i positiv udvikling,
hvor de grønne tråde til grøntsagerne, økologien, miljøet og
livskvaliteten skal være intakte.

GREENSPEAK

DANMARKS VELGØRENDE TELESELSKAB
GreenSpeak er teleselskabet, som gør ord til handling ved at kombinere telebranchen med velgørenhed. Kunderne får mobiltelefoni
i topklasse til en god pris og samtidig hjælper de mennesker, der
hver dag arbejder for en bedre verden. Det gør de ved at donere al
overskud til velgørende formål to gange om året og det er kunderne der bestemmer fordelingen af pengene. Per 1. februar 2019
har GreenSpeak doneret 686.375 kr. til velgørenhed.
GreenSpeak er stiftet af Anders Bøgeløv Jensen, Mads Tofthøj Ras
mussen og Mark Rasmussen, som alle er drevet af at gøre en
forskel for os selv og fremtidens generationer med en grønnere
verden.

VIGGA SVENSSON

RADIO/TV-VÆRT, MEDSTIFTER AF VIGGA.DK OG CONTINUED
Vigga grundlagde i 2014 verdens første cirkulære abonnementsservice for vente- og børnetøj, VIGGA. VIGGA er grundlagt ud fra
overbevisningen om, at vi skal gøre noget drastisk ved det overforbrug vi har i dag.
VIGGA har modtaget mange priser for deres banebrydende forbrugermodel både i Danmark og i udlandet. Med et abonnement på
økologisk vente- og børnetøj sikrer man, at der ikke bruges unødvendige miljøressourcer eller at der produceres mere tøj, end der
reelt er behov for.
VIGGA.us er i år blevet opkøbt af et hollandsk firma og vil fremover
drives videre under navnet Circos.co, som vil sprede den cirkulære
service til resten af verden. Circos.co lanceres officielt i sommeren
2019.
Vigga og Peter Svenssons nyeste projekt er en ’whitelabel platform
for cirkulær retail’ ved navn CONTINUED, som sætter fokus på cirkularitet ved at hjælpe modebrands med at udleje tøj til forbrugerne. Indtil videre gælder det brands som Ganni og By Malene Birger.

CAMILLA LERCKE ODGAARD

HEAD OF MEDIA RELATIONS & CORPORATE BRANDING, CHR. HANSEN

Chr. Hansen er en af verdens førende producenter på bioscience-området med 3.500 medarbejdere i 32 forskellige lande. Chr.
Hansen udvikler naturlige løsninger til fødevare-, ernærings-, farmaceut- og landbrugsindustrien. De udvikler og producerer ingredienser i form af kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver
– naturlige ingredienser, der hver dag spises af mere end 1 milliard
mennesker verden over.

Chr. Hansen arbejder for at sikre bæredygtige løsninger i fødevareproduktionen via deres løsninger til at bekæmpe madspild og
reducere brugen af antibiotika og kemiske pesticider i landbrugssektoren. Virksomheden topper 2019-ranglisten over verdens 100
mest bæredygtige virksomheder.
Camilla Lercke Odgaard er Head of Media Relations & Corp. hos
Chr. Hansen. Hun er uddannet Cand.merc. i Virksomhedsledelse og
Kommunikation fra Copenhagen Business School i 2011. Camilla
er passioneret omkring bæredygtighed – og særligt at få udbredt
budskabet omkring hvordan brugen af gode bakterier – fra jord til
bord – kan være med til at løse globale klimaudfordringer.

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
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13

KLIMAINDSATS

Vi har alle sammen et ansvar, når det gælder klimaet. Vi overforbruger
som om vi havde 1,7 jordklode at bruge af. Hvis hele verdens befolkning
levede som danskerne, ville vi have brug for hele 4,2 jordkloder. Men vi
har kun én jordklode med et begrænset antal ressourcer.
Vi kombinerer verdensmål 13 ‘Klimaindsats’ med verdensmål 17 ‘Partnerskaber for handling’ for at debattere partnerskaber i lyset af klimaindsatsen.
Vores evner til at indsamle data om jordens tilstand bliver bedre og bedre. Desto
mere data vi får indsamlet, desto mere kan vi varsle om jordens klima og fremtidens vejrsituation.
Vi ved, at de store vejrændringer vil påvirke mere end 33% af verdens BNP og
have stor indflydelse på mange brancher i hele verden. For at kunne håndtere
disse udfordringer er det nødvendigt med teknologier (som Big Data og forudsigende analyser), der kan forudsige ændringer i klimaet, naturkatastrofer etc.

17

35 MIN. DEBAT

JESPER THEILGAARD

Meteorolog og klimadebattør

MATIAS DALSGAARD

Administrerende direktør for
Gomore

RIKKE RØNHOLT

Medstifter af GGWCUP

RIKKE LANGVAD

Projektleder hos SustainSolutions

SILJA NYBOE ANDERSEN
Investeringsrådgiver hos Merkur
Andelskasse

PARTNERSKABER
		FOR HANDLING
MÅL

For at vi kan nå vores mål i klimaindsatsen er det nødvendigt med handling og strategiske partnerskaber. Gennem partnerskaber og rådgivning
kan flere skabe bæredygtige løsninger og åbne døre for dansk eksport.
Hvordan fremmer og opfordrer vi til partnerskaber på tværs af offentlige sektor, det private erhvervsliv, NGO’er og civilsamfundet?
BÆREDYGTIGE LØSNINGER
FN’s verdensmål rummer et stort forretningspotentiale, hvilket helst skal udnyttes bredt af dansk erhvervsliv. Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger har
potentiale til at skabe positiv forandring på flere områder.
DIGITALE PLATFORME
I løbet af det næste årti vil digitale platforme være afgørende i skabelsen af partnerskaber, der kan formidle bæredygtige løsninger. Digitale platforme giver os
mulighed for at indsamle og dele data, så vi udnytter tid og ressourcer bedst.
DELEØKONOMI
I dag har hver femte dansker benyttet sig af mulighederne inden for deleøkonomien – enten som bruger eller udbyder. Når vi bytter, lejer og deler vores ting
med hinanden, udnytter vi ressourcerne bedre.

Elever får indsigt i, hvad
samarbejde og partnerskaber
kan betyde for at løse verdens
udfordringer. Indsigt i, hvad
klimaudfordringerne har af
betydning for deres fremtidige
arbejde. Fokus på de kompetencer gode partnerskaber
kræver.
Undervisere får indsigt i,
hvordan uddannelse kan være
med til at bane vej for handling
på tværs af brancher. Hvordan
kan undervisere have fokus på
nye partnerskaber og se muligheder for nye samarbejder?
Erhvervsfolk får indsigt i,
hvordan virksomhederne kan
se nye forretningsmuligheder
og partnerskaber. Indsigt i
nye muligheder for deres
virksomhed.
Hvilke kompetencer får vi
brug for, og hvilke tiltag kan
jeg gå hjem og gøre nu for at
gøre en forskel?

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
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13 KLIMAINDSATS 17 PARTNERSKABER FOR HANDLING

JESPER THEILGAARD

METEOROLOG OG KLIMADEBATTØR
Jesper arbejder på at få de unge bevidstgjort om klimaforandringerne. De skal få forandringen til at ske, og få den ældre generation til at ændre adfærd og leve mere bæredygtigt. Han modtog i
2017 CARE Danmark prisen for hans ihærdige indsats for at sætte
klimaet og klimaforandringerne på dagsordenen.
Jesper har formidlet vejret gennem mere end 40 år. I 2018 stoppede han som vejrvært hos Danmarks Radio for at dedikere sin tid
på at formidle viden om klimaændringerne til danskerne. Han driver til dagligt hjemmesiden klimaformidling.dk, hvor han oplyser
om klimaforandringernes konsekvenser.

RIKKE RØNHOLT

MEDSTIFTER AF GLOBAL GOALS WORLD CUP

Rikke Rønholt er Bestyrelsesmedlem i Eir Soccer og Medstifter af
Global Goals World Cup, hvor hun bl.a. har ansvar for fundraising
og partnerskaber. Eir Soccer og Global Goals World Cup har opnået global gennemslagskraft og blandt partnerne er UNDP, Sap
Next Gen, Grundfos, Danfos og mange andre. Rikke har desuden
en fortid som eliteløber og tv-vært på TV2 samt mange års erfaring
som managementkonsulent.

RIKKE LANGVAD

PROJEKTLEDER HOS SUSTAINSOLUTIONS

MATIAS MØL DALSGAARD
CEO FOR GOMORE

Matias er grundlægger af og administrerende direktør for GoMore. GoMore er Danmarks førende portal inden for samkørsel og
biludlejning samt Skandinaviens største deleøkonomiske virksomhed med over 100 medarbejdere i fem lande.
GoMore er født med idéen om at gøre bilisme og transport mere
bæredygtigt, socialt og tilgængeligt for alle. Ved at gøre det nemt
for folk at dele biler er GoMore med til at reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person.

Rikke Langvad er projektleder hos SustainSolutions. Hun er
uddannet civilingeniør i arkitektur fra Aalborg Universitet og ansat
som projektleder i den tekniske afdeling hos SustainSolutions.
Rikke har tidligere arbejdet i Bygningsstyrelsen og hos en entreprenør.
SustainSolutions står bag finansiering og udførelse af projekter
inden for energieffektivisering. Eksempelvis DGI-byen, som har
fået forbedret indeklimaet, installeret ny LED-belysning og nye
ventilations- og energisystemer.

SILJA NYBOE ANDERSEN

INVESTERINGSRÅDGIVER HOS MERKUR ANDELSKASSE
Merkur Andelskasse er et samfundsansvarligt pengeinstitut, hvor
størstedelen af udlån går til områderne miljø og økologi, sociale
projekter samt kultur og undervisning. Som kunde i Merkur Andelskasse har man derfor mulighed for at gøre en forskel med sine
penge. Silja Nyboe Andersen er investeringsrådgiver hos Merkur
Andelskasse og har de seneste år gjort det til hendes mission at få
flere til at investere grønt og bæredygtigt.

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
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KVALITETSUDDANNELSE

Danmark har forpligtet sig til at sikre adgang til kvalitetsuddannelse,
både teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse i høj kvalitet, og
fremme muligheden for at lære gennem hele livet. Men hvad skal uddannelserne byde på, for at de imødekommer høj kvalitet?
Vi kombinerer verdensmål 4 ‘Kvalitetsuddannelse’ med verdensmål 8
‘Anstændige jobs og økonomisk vækst’ for at debattere, hvad der definere kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst i fremtiden med de udfordringer vi står overfor.
Klimaforandringerne sætter spørgsmålstegn ved, om det er de ”rigtige” kompetencer som unge mennesker får tilegnet sig i løbet af deres uddannelse. For
handler kvalitetsuddannelse om at få 12 i dansk og matematik? Eller skal uddannelserne have et større fokus på bæredygtig udvikling og i højere grad uddanne
kritisk tænkende elever, som tør handle på de udfordringer som de møder?

8

35 MIN. DEBAT

LARS FRELLE-PETERSEN
Digital direktør i DI

LENE TANGGAARD

Professor i pædagogisk psykologi

ASGER NARUD

Ny forfatter, tidl. arbejdet i
Finansministeriet

HILFR.DK

Online platform for privat
rengøring

CLAUS R. OLSEN

Uddannelseschef i Dansk Erhverv

ANSTÆNDIGE JOBS
		
OG ØKONOMISK VÆKST

Det er et historisk faktum, at miljøbelastning stiger eksponentielt i de
lande, der vokser hurtigst ved overgangen fra landbrug til industri, som
det fx. ses i Kina. Hvis vi skal undgå jordens totale nedsmeltning, når en
stor og stigende del af verdens befolkning får højere velstand, skal vi i
de rige lande gå forrest for at udvikle global bæredygtig produktion.
Dette forudsætter store samfundsmæssige ændringer og et opgør med
det alment kendte vækstbegreb BNP. En ændring som i manges verden
er utopisk.
I verdensmål 8 sætter vi fokus på, hvordan/og om vi i Danmark kan
skabe inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst med anstændigt
arbejde til alle.
For er et anstændigt job anstændigt, hvis det ikke har fokus på klimaforandringerne?

MÅL
Elever får indsigt i, hvad
kvalitetsuddannelse kan være.
Indsigt i, hvilke kompetencer
der er brug for i fremtiden.
Undervisere får indsigt i, hvad
kvalitetsuddannelse kan være.
Indsigt i, hvilke kompetencer
der skal uddannes til. Indsigt i,
hvordan klimaforandringerne
kan indtænkes i undervisningen.
Erhvervsfolk får indsigt i, hvilke
kompetencer virksomhederne kan efterspørge. Indsigt i
betydningen af anstændige
jobs i fremtiden. Indsigt i et
alternativt fokus på økonomisk
vækst.
Hvilke kompetencer får vi
brug for, og hvilke tiltag kan
jeg gå hjem og gøre nu for at
gøre en forskel?
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4 KVALITETSUDDANNELSE 8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

LARS FRELLE-PETERSEN

LENE TANGGAARD

Lars sætter den digitale dagsorden som digital direktør hos Dansk
Industri. Han er en af de mest kompetente og erfarne ledere i
Danmark inden for digitaliseringsområdet. Lars leder digitaliseringsdagsordenen i DI og samarbejder med organisationens medlemmer om de digitale muligheder og udfordringer. Han hjælper
virksomheder med at forstå og tackle den digitale transformation
ved at udvikle relevante og vedkommende virksomhedsrettede
initiativer på tværs af brancher.

Lene er en af landets førende skoleforskere. Til dagligt er hun
professor og viceinstitutleder for Institut for Kommunikation og
Psykologi på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i kreativitet
og læring. Hun har skrevet og redigeret en lang række bøger om
kreativitet og læring og er forfatter til flere artikler i danske og
internationale tidsskrifter.

DIGITAL DIREKTØR I DANSK INDUSTRI

PROFESSOR I PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

Hun har bl.a. skrevet bestselleren ”I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” sammen med Christian Stadil. Lene rådgiver
og holder foredrag om læring, kreativitet og innovation for virksomheder og organisationer både nationalt og internationalt.

ASGER NARUD

NY FORFATTER, TIDL. ARBEJDET I FINANSMINISTERIET
”Jeg begynder at overveje, om vi er vidne til en generationskløft?
Ser vi en ung generation, der tager bæredygtighed som en selvfølge, mens den ældre generation - de, der trækker i trådene i
dag - er fanget i gamle mønstre?” Asger er én af de mange unge
mennesker, som sætter spørgsmålstegn ved tingenes tilstand og
presser på for, at der sker klimahandling.
I 2016 arbejdede Asger i det mest magtfulde ministerium i Danmark, nemlig Finansministeriet, hvor han beskæftigede sig med
ledelsesudvikling i den offentlige sektor. Asger valgte efter 2,5 år
at opsige sin stilling, da han opdagede, at klimaet ikke fyldte noget
i magtens maskinrum. I dag skriver han om bæredygtighed, bl.a. i
en kommende bog.

HILFR.DK

ONLINE PLATFORM FOR PRIVAT RENGØRING
Steffen Wegner Mortensen, Nicolai Søndergård Kjær, Dennis True
og Niels Martin Andersen er vennerne bag Hilfr. Sammen startede
de rengøringsplatformen Hilfr i 2017, som slår sig op på at være
en socialt ansvarlig platform.
Hilfr ønsker at hæve barren for platformsøkonomi. Deres ambition er at bringe platformsøkonomien ind i en ny tidsalder, hvor
anstændige arbejdsvilkår går hånd-i-hånd med god service og fair
priser.
Som de første kan Hilfr.dk tilbyde overenskomstdækket rengøring
til private hjem, hvor der er styr på skatten, arbejdsvilkårene og
kvaliteten.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog i præsentationen og
pressemødet om Hilfr’s overenskomst. Hilfr’s socialt ansvarlige
tilgang har skabt stor opmærksomhed, hvilket har ført til, at de
har talt foran regeringens disruptionsråd.

CLAUS ROSENKRANDS OLSEN
UDDANNELSESCHEF I DANSK ERHVERV

Claus er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv. Han har ansvaret for Dansk Erhvervs politiske arbejde vedr. folkeskole, erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, vejledning og
overgange mellem grundskole og erhvervsuddannelser.

KØB BILLETTER PÅ AHEAD19.DK
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MESSESTANDE
Til konferencen vil det være muligt at besøge en lang række
spændende messestande. Du kan bl.a. glæde dig til at møde
RenSti, SustainSolutions, Global Compact, Verdens Bedste Nyheder og mange flere.
Bliv inspireret, få ny viden og skab nye netværk!

(Pressebillede: ©Dansk Industri)
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INDUSTRIENS HUS
Glæd dig til en dag i moderne omgivelser i Industriens Hus i
hjertet af København.
Konferencen har plads til 192 deltagere.

(Pressebillede: ©Dansk Industri)
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KOM MED TIL AHEAD19
Dato: 11. september 2019 kl. 8.45-16.00
Sted: Industriens Hus i København
Tilmeldingsfrist: 2. september 2019 kl. 8.30.
Tilmelding foregår online: www.ahead19.dk
Få Early Bird-billetter frem til 21. august - og gå ikke glip af
muligheden for at tilmelde dig til den bedste pris!
Early Bird-pris: 749 kr. ekskl. moms (936,25 kr. med moms)*
Billetprisen stiger til 995 kr. ekskl. moms (1.243,75 kr. med moms)*
*Erhvervsskoleelever deltager gratis på konferencen, men deltagelse
kræver stadig tilmelding. Send en mail til Mette på mkla@videnomdata.dk, hvis du er erhvervsskoleelev og ønsker at deltage i konferencen.
Læs mere og se det fulde program: www.ahead19.dk.
Siden vil løbende blive opdateret med ny information.
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