
Referat Uddannelsesudvalget for  
Økonomi & Finans 
15. marts 2016 kl. 14-16, Danske Bank 
 
Deltagere:  
Allan Bo Christensen (FOAK); Steen Bo Larsen (CphBusiness); Rasmus Guldbrandsen 
(FIB studerende); Lasse Thorn (HK); Jakob Hørdum (TopDanmark); Kirsten 
Gundtofte (Finansforbundet); Elsebeth Riis Pedersen (CphBusiness); Karina Mernø 
(Nordea); Lars Djernæs (FA); Karen Almdal (CphBusiness).  
 
Afbud: Gitte Laursen (DE), Yannick Byder (FIN stud), Malene Krogh, (FSR) 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen og præsentation af nye medlemmer / Bo Steen Larsen.  
Udvalget består at repræsentanter fra brancherne, repræsentanter fra 
aftagervirksomhederne, studerende, ledelse og medarbejdere fra CphBusiness. 
Udvalget ønsker at supplere sig med en repræsentant for Ejendoms- 
administratorerne. Bo Steen Larsen fik mandat til at kontakte DEAS. 
  

2. Godkendelse af referat 
Der var følgende kommentarer til referatet inden godkendelsen: 
Jakob Hørdum: I referatet står, at forsikring optager flere finansøkonomer – det er 
primært TopDanmark, som står for denne vækst. 
Lars Djernæs: Penge og Realkredit forventer at ansætte 300 flere finansøkonomer i 
2016 (40 % mere end 2014). Finansbachelorer forventer stigning på 240 % i 2016 
i forhold til 2014.  
Karina Mernø bekræfter denne efterspørgsel. 
Bo Steen Larsen: flere færdiguddannede FIN og FIB kommer ud. Vi er blevet bedre 
til at fastholde vores studerende. 
Lars Djernæs: Profilering af praktikpladser i regionen. Især banker og 
ejendomsmæglere har svært ved at tiltrække praktikanter i udkantsområdet.  
Lars Djernæs: Uddannelsens relevans: 4 akademier havde søgt tilladelse til at 
udbyde FIB. Alle 4 har fået afslag på deres ansøgninger. ’Styrelsen for 
videregående uddannelse’ vil invitere til et møde for alle udbydere af FIN og FIB 
samme med FA 
.    

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

4. Vinteroptag/Studiestart 
FIB har kun sommeroptag, og der er ingen overvejelser om at ændre dette bl.a. 
pga. valgfag.  
FIN sommer (2015) 9 hold mod tidligere 10 hold 
FIN vinter (2016) 3 hold mod tidligere 2 hold – for at udligne optaget hen over året 
Nordea har efterspurgt en bedre udligning over året.    



Danske Bank tager meget få praktikanter pga. tilpasningen i filialsystemet. Kirsten 
Gundtofte vil undersøge, hvor mange DB forventer at optage fra vinteroptaget. 
Lasse Thorn: AL-Bank har ingen planer om at optage fra vinteroptaget (12-14 stk. 
fra sommeroptaget). Dropper optag af elever og tager fremover kun FIN. 
Jakob Hørdum: TopDanmark optager flere fra sommeroptaget end tidligere, men 
har ingen planer og at ændre at der ikke optages studerende fra vinteroptaget.  
Nyt landsdækkende Brancheretningsfag i Forsikring på FIN præsenteres i det 
landsdækkende uddannelsesnetværk, og forventes udbudt fra CphBusiness fra 
efteråret 2016.  
 

5. Opfølgning på udviklingskontraktens udviklingsområder 
 

Nyt politisk indsatsområde: Øgede regionalt videns-arbejde  
Kvalitetsrapporten udarbejdet i 2015 viser, at vi har i fremdrift på fastholdelse og 
praktikforløb. 
Studieintensitet: Forventning om 42 timer om ugen. Hvordan kan vi forbedre det? 
Rasmus Guldbrandsen: 1/3 deltager fast i undervisninger, 1/3 møder sporadisk 
og 1/3 møder kun til obligatoriske læringsaktiviteter. Fremmøde hænger sammen 
med skemalægningen. Lavt fremmøde i salgsfag, da flere studerende mener de 
selv kan læse sig til det. 
 
Bo Steen Larsen: Indsatser: alle får en skemafridag; og al undervisning 
tilrettelægges som enten ½ dag (4 lektioner) eller 1 hel dag (8 Lektioner) 
Rasmus Guldbrandsen oplever at studerende ikke deltager i undervisning kl. 8-16 
(vælger noget undervisning fra på de lange dage). 
 
Ministeriet har fastlagt, at relevant studiejob ikke tæller med som studieaktivitet  
Karina Mernø: gode erfaringer med studerende, der har studierelevant job. 
Typiske 12-15 timer – typiske en hel + en halv dag. Oplever også stor 
administration ved få timer om ugen. 
Jakob Hørdum: max. 15 timer om ugen.  
FA har indskrevet i overenskomsten, hvor mange timer et studiejob er – min. 7 
timer.  
Lasse Thorn: en stor del studerende er fagligt stærke, men mangler 
kunderedskaberne. 
Bo Steen Larsen: mødepligt har været drøftet i ministeriet, og ministeriet siger 
nej til mødepligt. Vi skal have revideret vores Obligatoriske læringsaktiviteter, og 
studieaktiviteten bør udfordres.  
Rasmus Guldbrandsen efterspørger mere obligatoriske læringsaktiviteter især ved 
gæsteforelæsere. Der efterspørges mere disciplin ved mødepligt til de 
obligatoriske læringsaktiviteter.  
Karina Mernø: mere case arbejde kan fordre mere forpligtigelse på at møde op. 
Bruge gæstelærerne vil case-løsning, som kræver de studerendes engagement. 
Mere selvledelse end mødedisciplin.  
Lars Djernæs: aftagerne er interesseret i at de studerende lærer det der er 
nødvendigt, og derfor er bekymret for at en stor del af de studerende ikke 
deltager fast i undervisningen.  
Rasmus Guldbrandsen: en læsesal savnes Generelt er der ikke faciliteter til 
’udenoms’ aktiviteter.    
Jakob Hørdum: Studenterhuset og hovedbiblioteket er lige rundt om hjørnet. 
Rasmus Guldbrandsen: CphStudents har forsøgt at få en aftale med 
Studenterhuset (rabat) 
Bo Steen Larsen: der skal kigges bedre på udnyttelse af lokaler  
Bo Steen Larsen: Studietur er sat i system (New York, Frankfurt, Korea)  



Elsebeth Riis Pedersen: Der etableres internationale forløb på akademiet under 
paraplyen ”internationalisation at home” (det er ikke nødvendigt at rejse ud for at 
opnå internationalisering). Vi vil meget gerne høre fra aftagervirksomhederne, 
hvad der rører sig på dette punkt.  
Karina Mernø: Der er stor kulturforskel på at drive bank i de forskellige lande. 
Forståelse for hvordan den finansielle sektor globalt hænger sammen.  

 
6. Bornholm og Nordsjælland 

Bo Steen Larsen: Finansøkonom på Bornholm starter til september 2016. 25 
interesserede (forventningen var 10) stigende digitalisering og blended learning for 
at optimere undervisningen. Deltager på Folkemødet. Orientering følger.  
Bo Steen Larsen: Nyt projekt på Færøerne, hvor CphBusiness skal være 
konsulenter på udbud af FIN-uddannelsen.  
 

7. Projekter på afdelingen 
• Vidensløjfen 

Bo Steen Larsen: kommentarer til det fremsendte på næste udvalgsmøde. 
På praktikbesøg samles der meget op oplevelserne i københavnsområdet. 
CphBusiness vil meget gerne have feedback fra branchen, og håber, at 
praktikvirksomhederne vil tage sig tid til et besøg. Fremadrettet skal alle 
praktikanter besøges i virksomheden under praktikforløbet.   
 

• Viden om finansbachelorerne og den finansielle sektor 
Stort projekt, der netop har haft Kickoff med den dimittendårgang, der 
skal følges. Alle var meget positive. Følger dimittenderne i 5 år.  
 

• Digitalisering 
Bornholm er et eksempel på øget digitalisering. 
Ønsker feedback på projektet ’Praktikparaplyen’ 

 
8. Fordeling på brancheretning A – 4. semester (Finansbachelor) 

 
Brancheretning, 4. semester, PBAfin, forår 2016 Antal pr. 9. marts 2016 
Finansielle forretninger 40 
Ejendomsadministration 20 
Ejendomshandel 20 
Forsikring 13 
Økonomistyring 10 (Foregår i Odense) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bo Steen Larsen udtrykte bekymring vedr. fordelingen på PBA. Er det realistisk 
med 40 praktikpladser i Bank? 
Elsebeth Riis Pedersen: kan vi aktivere flere banker? 
Kirsten Gundtofte: undersøger i Danske Bank 
Karina Mernø: FIB er ikke formaliseret udenfor bankernes rådgivningsfunktioner. 
Karina vil se om der er andre indgange til banken. 

Brancheretning, 3. semester, FIN, forår 2016 Antal pr. 9. marts 
2016 

Finansielle forretninger 26 
Ejendomsadministration 9 
Ejendomshandel 15 
Forsikring Ej udbudt 
Økonomistyring 10  



Jakob Hørdum: der er stadig ca. 12 pladser så reelt er der flere pladser og der vil 
blive slået flere pladser op. TopDanmark ønsker flere kandidater.   
 

9. Praktikudbud – efterår 2016 
Se ovenfor 
 

10. Kompetencepuljen – Finansforbundet – udbud og aktivitet 
Tæt samarbejde mellem Finansforbundet og CphBusiness. Et nyt compliancefag er 
netop godkendt og vil blive udbudt senere på året.  
Kirsten Gundtofte: Hovedfokusområde er ’medlemmernes merværdi’. Puljen på 20 
mio. kr. anvendes 1) udvikling af medarbejdere til gavn for sektoren; 2) alle kan 
søge individuelt efteruddannelse. Stort potentiale på dette område. 
Bo Steen Larsen: Møde medio april mellem Finansforbundet og CphBusiness.   
Bo Steen Larsen: Alle medarbejdere er inviteret på besøg i Finansforbundet den 1. 
april. Der er også taget initiativ til at Finansforbundet møder de studerende – i 
første omgang faglige arrangementer for FIB. 
 

11. Evt. 
Jakob Hørdum: Tilbud om at underviserne kan komme i virksomheds praktik - 
eksempelvis en dag i TopDanmark. 
Jakob Hørdum: ensrettede evalueringsskemaer mellem akademierne på landsplan.  
Bo: Lover at tage sagen op i det landsdækkende netværk, men er ikke optimistisk, 
da dataindsamlingsmetoder mv. nu er i det enkelte akademis kvalitetsafdeling. 
 

12. Næste møde 
8. juni kl. 14-16 på CphBusiness, Landemærket 11, København K 

 
 
Tak til Kirsten for husly og tak til alle for et godt møde. 
 


