Invitation til
musik,
foredrag med Liselotte Lyngsø
og ASVs 75-års jubilæum
Alumneforeningen Aurehøjs Venner har herved fornøjelsen af at invitere jer til en særlig
eventaften krydret med musik, foredrag af fremtidsforsker Liselotte Lyngsø om fremtiden for
unge og til sidst en lille markering af Alumneforeningens 75-års jubilæum med bobler og
kransekage.
Aftenen er planlagt:

den 28. august 2019 kl. 19.00
på Aurehøj Gymnasium i Salen.
Der er gratis entre og ingen tilmelding
Hør fremtidsforsker Liselotte Lyngsøs provokerende, sjove og tankevækkende bud på, hvad den
næste generation vil kræve af uddannelsessektoren for at trives og få succes i morgendagens
samfund.
Om foredraget skriver Liselotte Lyngsø:
Alt hvad vi hidtil har lavet, prioriteret og ment er til revision, og nye vaner og ritualer vil blive
skabt i en økonomi i hastig forvandling. Det gælder ikke mindst for uddannelsessektoren, der med
digitalisering, kunstig intelligens og adaptiv læring i den grad vil blive udfordret af en ny type
børn og unge.
Den næste generation vil blive tvunget til konstant at jagte det, der giver værdi og mening - for alt
hvad der minder om rutine, vil de få “kloge” maskiner til at overtage. Fornyelse bliver et krav,
men basisviden vil fortsat være et grundvilkår. Målet bliver at få skabt noget bedre for mindre.
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De vil lære at sætte grænser ved hjælp af nye teknologier som body-hacking.
De vil skulle skifte karriere et utal af gange og leve som digitale nomader.
De vil leve meget længere, end de i deres vildeste fantasi havde forestillet sig.
De vil erstatte pensioner med pauser.
De vil lade kunstig intelligens og virtual reality tage sig helt nye steder hen.
De vil opbygge en social kapital og likes på nettet, der bliver mere værd end deres CV.
De vil lave mikro-virksomheder og aftaler ved hjælp af blockchains
De vil stå overfor nogle kæmpe etiske dilemmaer, som de skal kunne svare på.
De vil ikke tage sammenhold for givet, men må nøje forholde sig til fællesskabet.

Vi glæder os til at byde Liselotte Lyngsø som er student fra Aurehøj Gymnasium velkommen
tilbage på sin gamle skole.
Aftenen indledes med en klassisk musikkvartet og afsluttes med at fejre ASVs 75-års
jubilæum med lidt bobler og kransekage.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Alumneforeningen
Aurehøjs Venner

