
Uddannelsesudvalget for det finansielle 
omra de, Referat 

Dato: 11. maj 2015 kl. 15-17 

Sted: Cphbusiness, Landemærket 

Referent: Karen Almdal 

Deltagere: Claus Agø Hansen (HK), Gitte Laursen (DE), Lars Djernæs (FA), Yannick Byder 
(studerende), Rasmus Holm Guldbrandsen (studerende), Steen Bo Larsen (Cph), Karen Almdal 
(Cph) 

Afbud: Kirsten Guntofte (Finansforbundet), Malene Krogh (FSR), Elsebeth Riis Pedersen (Cph) 

 

Dagsorden: 

Velkommen og præsentation af udvalgets medlemmer v/Bo Steen Larsen 

Medlemmer præsenterede sig og orienterede om deres begrundelse for at være medlem af 
udvalget. Alle medlemmer udtrykte stor interesse for arbejdet i udvalget og glæder sig til 
samarbejdet. 

Det kom frem under præsentationen fra FA, at fra februar 2016 udgiver FA ikke længere 
undervisningsmateriale og eksamensopgaver til Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. 
Bøgerne Finansielle Forretninger fortsætter med at udkomme. Bøgerne anvendes på 
finansøkonomuddannelsen og finansbacheloruddannelsen.  

Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2015  

Referatet blev godkendt 

Der var bred opbakning til, at udvalget kan invitere gæster ind for at give input til temaer 

Godkendelse af dagsorden samt årshjul 

Områdechef Bo Steen Larsen præsenterede årshjulet, som bl.a. tager udgangspunkt i årshjulet 
for bestyrelsesmøderne. 

Steen Bo Larsen gennemgik årshjulets faser punkt for punkt.  

Årshjulet blev godkendt. Der skal dog altid være plads til nye og/eller ændrede emner.  

 

 



 

Status på vinteroptag og ansøgninger (kvote 2) til sommer 2015 v/Bo Steen Larsen 

Vinteroptag – februar 2015: 

Finansøkonomer 2 hold i alt 78 studerende. Optagelse sker ikke via den koordinerede 
tilmelding. Gennemsnitskarakteren for optagelse 6,8. 

Sommeroptag 2015 (kun kvote 2) 

Finansøkonomi: 9 hold á 37 studerende. 219 studerende har valgt studiet som deres 1. 
prioritet. 

Finansbachelor: 6 hold á 37 studerende heraf har 65 studerende valg studiet, som 1. prioritet. 

Finanskontroller: 2 hold 

 

Opfølgning på kvalitet – Studentertrivsel samt undervisningsevalueringer v/Bo Steen Larsen  

Finansbachelor: svarprocent 78% (en tilfredsstillende validitet kræver en svarprocent på min. 
70%) 

Hovedtrækkene far Ennova undersøgelsen blev præsenteret. Mindre tilbagegang på 
studieglæde, udbytte og loyalitet.  

Finansøkonomer: svarprocent 72 % 

Samlet set fastholdes et højt niveau. Uændret studieglæde, udbytte og loyalitet. 

 

Efterspørgsel på dimittender – brancherne v/ DE, FA  

FA: 

Tilbagemelding er baseret på samtale med en bank, et forsikringsselskab og et 
realkreditinstitut.  

Bank: Oplevelse af at niveauet er lavt – forslag om højere optagelseskrav eller mere 
kompetencegivende undervisning. 

Geografik problemstilling: fx svært at få studerende til at tage praktik i Nordsjælland.  

Realkredit: stor tilfredshed – ser ud til at der ikke kan skaffes nok finansbachelorer øst for 
Storebælt. 

Forsikring: Stor tilfredshed blandt finansøkonomerne – alle i praktik er tilbudt trainee 
ansættelse.  Bachelorerne har haft en lav søgning til forsikringsbranchen, men kvaliteten har 
de været meget tilfredse med.  



 

DE: 

Oplever også ’den geografiske problemstilling’, hvor fx Nordsjælland er ramt af manglende 
kvalificerede praktikansøgere. 

Der er pt. flere praktikpladser end der er ansøgere til - udenfor København. 

Praktikpladserne slås typisk ikke op, da der er et ønske blandt mange mæglere, at 
kandidaterne søger uopfordret. 

Bo Steen Larsen: for at løse den geografiske problemstilling har Cph etableret et 
’Nordsjællandshold’ på finansøkonom.  

 

Profilering af uddannelserne – nye trends og kompetencer i sektoren v/alle  

- Udskydes til næste møde 
 

Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – vinteroptag v/Bo Steen Larsen  

Bo Steen Larsen orienterede om hovedpunkterne i virksomhedernes evaluering. Positiv 
tilfredshed både blandt virksomhederne og de studerende.  

Der blev udtrykt bekymring for, at virksomheden ikke i tilfredsstillende grad ved hvem, der er 
virksomhedens kontaktperson i.fm. praktik på Erhvervsakademiet.   

Forslag til at branchen i fremtiden fremgår af virksomhedsevalueringen. 

Beskæftigelsesundersøgelsen (14 måneder efter dimension) 

Bachelorer: 86 % i job, 14 % videreuddanner sig. 52 % får deres job via deres praktikophold. 

Finansøkonom: 67,2 % i job, 21,1 % videreuddanner sig.  

 

Forslag til Forsknings- og udviklingsprojekter – viden og evidensbaseret undervisning v/alle 

- Udskydes til næste møde 
 

Studerende spurgte til behovet for engelskkundskaber.  

Lars Djernæs (FA) oplyser, at et nyt projekt mellem FA og Finansforbundet skal øge 
kompetencerne i forretningsengelsk.   

 

 



 

Indstilling af medlemmer til udvalget - beslutning  

Udvalget indstiller Jacob Birch Hørdum (TopDanmark)  

Udvalget indstiller Allan Bo Christensen (FOAK) 

Gitte Laursen (DE) vurderer, at mæglerne vil være mest interesseret i at deltage i udvalget på 
temaniveau - Ad hoc. Gitte vender tilbage. 

Bank og realkredit: Lars Djernæs (FA) vender tilbage – der er en plads åben på denne post 

Bo Steen Larsen vil undersøge om Per Holm (DEAS) eller Lotte Høj Sørensen fra 
Ejendomsforeningen Danmark (ED) vil være interesseret i at deltage i udvalgsarbejdet. 

 

Evt. 

     Ingen bemærkninger 

Emner til næste møde – 26. august 2015 i FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) 

Regionale forpligtigelser 

Forslag til Forsknings- og udviklingsprojekter – viden og evidensbaseret undervisning 
v/alle 

Profilering af uddannelserne – nye trends og kompetencer i sektoren v/alle 

Emner fra årshjulet 

Branchens krav til karakterudskrifter(Karen) – kan udskydes til senere 

Hvilke faglige kompetencekrav til de studerende efterspørger sektoren – især forsikring 
og ejendomsadministration (Karen) – kan udskydes til senere 


