
Referat Uddannelsesudvalget for  
Økonomi & Finans 
8. juni 2016 kl. 14-16, Cph Business 

Deltagere:  

Gitte Laursen (DE); Bo Steen Larsen (CphBusiness); Rasmus Guldbrandsen (FIB studerende); 

Lasse Thorn (HK); Jakob Hørdum (TopDanmark); Elsebeth Riis Pedersen (CphBusiness); 

Karina Mernø (Nordea); Lars Djernæs (FA); Karen Almdal (CphBusiness).  

  

Afbud: Yannick Byder (FIN stud), Malene Krogh, (FSR); Kirsten Gundtofte (Finansforbundet); 

Allan Bo Christensen (FOAK) 

 

Dagsorden: 

 Velkommen v/Gitte Laursen 
 

 Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2016  
Et nyt referat vil blive udsendt,  da det udsendte manglede kommentar fra Jakob 

Hørdum og Lars Djernæs. 

Lars Djernæs refererede fra dagens møde i Ministeriet: 4 akademier (Midtvest, Esbjerg, 

Hobro, Næstved) har fået afslag på ansøgning af FIB med begrundet i, at der mangler 

en klar og gennemsigtig beskrivelse af sammenhængen mellem FIN og FIB. En 

arbejdsgruppe er nedsat og skal komme med en indstilling til oktober 2017. 

Karina Mernø: Opfordrer til at der i ovennævnte beslutning indgår, hvordan 

uddannelserne fremtidssikre i en international sammenhæng.  

 

 Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

Bo Steen Larsen kontakter enten DEAS eller Datea med henblik på at supplere udvalget 

med en aftagerrepræsentant far ejendomsadministration. 
 

 Status på vinteroptag og ansøgninger (kvote 2) til sommer 2016 v/Bo Steen 

Larsen 
FIN: Sammenlignet med samme tid sidste år ligner FIN det sammen som sidste år - 

tilgang af ansøgere er højt og stabilt/sammen niveau som sidste år. 521 ansøgere til 

FIN sommer 2016, heraf har 238 FIN som 1. prioriteter.  

9 nye FIN hold á 37 studerende. 

FIB: stor stigning i søgningen. 364 i år mod 240 ansøgere sidste år. Heraf har 168 FIB 

som 1. prioritet. 

FIB sommer 6 hold á 37 studerende. 

Primo juli kommer den store gruppe ansøgere fra kvote 1. ansøgerne.    

Bornholm (FIN): 9 ansøger heraf 7 med 1. prioritet (målet var 10 ansøgere). 

CphBusiness er repræsenteret på Folkemødet senere på måneden. Positivt ansøgerfelt.  

Meget positiv oplevelse at finde praktikpladser på Bornholm især hos 

ejendomsmæglerne.  

CphBusiness er ved at undersøge behovet for en location i Hillerød. 

Der starter igen til august et ”Nordsjællandshold” på Finansøkonom. 
 



 Opfølgning på kvalitet – Opfølgning på kvalitetsarbejdet v/Bo Steen Larsen + 

Elsebeth Riis Pedersen 
Elsebeth orienterede om processen på CPH med nøgletal/uddannelsesrapporter og 

udviklingsplaner. Nøgletal kan være grønne, gule eller røde.  Der er kun røde tal på 

fastholdelse. 

Den udsendte udviklingsplan for FIB blev gennemgået:  

Bo Steen Larsen redegjorde for studieintensiviteten. Fremadrettet vil antallet af 

obligatoriske læringsaktiviteter blive øget fra efteråret 2016 for at øge 

studieaktiviteten.  

Samarbejde med CBS (forskningsprojekt) fra efter år 2016.  

Viden via praksis: Cphbusiness er i gang med at ændring den pædagogiske praksis, så 

der fremadrettet er fokus på praksisnærhed og erhvervskompetencer.  

Bo Steen Larsen: Cphbusiness bevæger sig væk fra en traditionelle undervisning og 

øger fokus på de studerendes kompetencer. Bryder fag ned. 

Elsebeth Riis Pedersen: Fremover arbejder Cphbusiness med tematisering af 

undervisningen. Dette sker med input af eksterne gæster/aftagervirksomhederne. For 

hvert tema er der beskrevet kompetencemål, evaluering og feedback til de studerende. 

Rasmus Guldbrandsen: Finder tematisering umiddelbart spændende. Nogle studerende 

oplever i perioder, at undervisningen er meget casetung og kan savne mere teoretisk 

undervisning.  Studerende har fokus på eksamen (1. prioritet). I casearbejdet kan det 

for studerende være svært at se, hvor de enkelte færdigheder indgår i den studerendes 

fremtidige job.  

Bo Steen Larsen: Fremadrette vil der være øget fokus på kompetencer både i det 

daglige og i eksamenssituationen. 

Afdækning af frafaldsårsag: Frafald registreres i et elektronik system, den hyppigste 

årsag er ”fortrudt studievalg”. 

Karina Mernø: Hvordan arbejder de studerende bedst (læringsprincipper) og er der 

faciliteter på skolen til at de studerende kan være på skolen og arbejde. Hvordan 

skaber vi et miljø der giver de studerende de bedste rammer for at de studerende 

lærer? 

 

 Efterspørgsel på dimittender – brancherne v/ DE, FA, FOAK 
Lars Djernæs: FA har ikke registreret nogen ændring på dette punkt. Oplever at 

branchen efterspørger forskellige kompetencer hos FIN og FIB. Det er svært på langt 

sigt at sige noget om hvordan fordelingen af FIN og FIB vil udvikle sig.   

Rasmus Guldbrandsen: Oplever at flere FIB studerende har svært ved at få praktikplads 

med begrundelse at FIN kommer hurtigere ud efter praktik. 

Lasse Thorn: hvad er den kommende privatkunderådgiver om 3 år? 

Lars Djernæs: Generelt ses en trend om øget kompetenceniveau i sektoren bl.a. de 

relations skabende kompetencer. Billedet er dog ikke helt klart men peger i mange 

retninger.  

Karina Mernø: ’privatkunderådgiveren’ er i forandring, fremtidens finansielle 

medarbejder skal være til stede 24/7 og være god til kunderelationer også virtuelt.  I 

Nordea ses en større efterspørgsel efter FIB,  årsagen er bla. at der etableres flere nye 

funktioner i hovedkontors enheder. Eks. compliance og Risk. 

Lasse Thorn: Kunderne vil gerne have rådgiverne tilgængelige, men det er ikke et 

kundekrav at rådgiverne er til stede 24/7. Det er vigtigere at der kan arrangeres møder 

med kort varsel. For kunderne er det vigtigt at få kontakt til en bestemt medarbejder. 

Lars Djernæs: Fremtiden privatkunderådgiver skal kommunikere godt med kunderne og 

være tilstedet 24/7 og inddrage de digitale platforme. 

Karina Mernø: Kunderne efterspørger hurtig kunderådgivning. Rådgiverne kan ikke 

nødvendigvis bestride alle kompetencer, men skal finde en specialist, som kunderne 

kan tale videre med for at få deres behov belyst og dækket. Kunderådgiverne skal ikke 

nødvendigvis kunne navigere i alle kompetenceområder. Kundernes behov for 

rådgivning opstår på forskellige tidspunkter i livet . Vi skal være til stede hvor som helst 



og når som helst. Nogle kunder efterspørger rådgivning med egen rådgiver og for andre 

er det vigtigt at rådgivningen er til rådighed 24/7,  det er uafhængig af kundens alder. 

Jakob Hørdum: Nogle områder har et behov for at være tilgængelig 24/7 – det er de 

områder, der har ekspanderet mest de sidste år. Men specialafdelingerne har ikke 

behov for at være til stede 24/7.  

Gitte Laursen: FIN efterspørges i høj grad. Behov er ikke ændret. Ejendomsmæglerne 

efterspørger flere FIN-dimittender end der er tilgængelige. Behovet er stort. Det er 

svært at finde kvalificeret ansøgere nok. 

Lars Djernæs: Ser især vækst i antallet af behovet for FIB-dimittender.  

Jakob Hørdum: Ser stigende efterspørgsel efter FIN-dimittender. Det giver god mening 

og værdi for forretningen at ansætte FIN. Det nye brancheretningsfag vil understøtte 

den positive udvikling på forsikring. Kundecentret er også fremover interesseret i FIN. 

God erfaring med af fastansætter i hold. Støt stigende efterspørgsel efter FIN-

dimittender. Efterspørgslen efter FIB-dimittender er mere varierende over årene - nogle 

år flere andre færre.  

 

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

 

 Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – vinteroptag v/Bo Steen 

Larsen 
Bo Steen Larsen: På FIN ser vi stor tilfredshed begge veje både aftagervirksomhederne 

og de studerende. På FIN er ledigheden under 5%, hvilket er tilfredsstillende.  

 

 Forslag til Forsknings- og udviklingsprojekter – viden og evidensbaseret 

undervisning v/alle 
Elsebeth Riis Pedersen: En ny videnmedarbejder bliver ansat for at sikre, at 

uddannelsesområdet har det rette videngrundlag. Opfordrede til at 

Uddannelsesudvalget komme med ideer til forsknings- og udviklingsprojekter. 

Karina Mernø : Forslag ”Hvordan forbereder vi de studerende digitalt i en etisk 

kontekst?”,  ”Troværdighed i en digital verden” eller ”Bring facetime ind i en 

professionel sammenhæng”.  

Lars Djernæs: Optimering af samspil: kunde –> rådgiver -> digitalisering -> 
Jakob Hørdum: Bakker ovennævnte op og efterspørger de nye kompetencer med 

mange aspekter. Der er brug for medarbejdere, som kan rådgive via digitale medier. 

Bevægelsen fra den personlige rådgiver til facetime rådgivningen.   

Bo Steen Larsen: Der er ressourcer til at se på de rigtige forsknings- og 

udviklingsprojekter. 

Bo Steen Larsen: et eksempel er det igangværende projekt ”fremtidens 

ejendomsmægler” 

 

 Emner til næste møde – August 2016  
Forholdet mellem uddannelsesniveauerne på FIN contra FIB. 

Rammersatte teams – hvordan bliver det implementeret i virkeligheden: Cphbusiness 

skal give Uddannelsesudvalget en præsentation af temaer og kompetencer 

fremadrettet. 

Lars Djernæs: Cphbusiness har lovet at udarbejde en spørgeramme til branchen, som 

de kan anvende ifm afdækning af de kompetencer, som aftagerne efterspørger hos 

vore dimittender.(se tidl. referat fra vores møde 7/10 2015 i DE.) 

 

 Evt. 
 
Konference 2. og 3. marts 2017 ”Finanskonference - Fremtidens finansielle sektor” stor 

konference i København – indbydelse følger.  



 

 

Møder i 2016/2017 

 

 

Dato- alle dage kl. 14.00-16.00 Sted 

Torsdag den 1. september 2016 

 
FA 

Torsdag 10. november 2016 

 

TopDanmark 

Mandag 13. februar eller 13. marts???? 

2017  

Nordea 

Torsdag 18. maj 2017 DE 

 
Ref: Karen Almdal/Elsebeth Riis Pedersen/juni 2016 


