
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 

Referat 

Dato: 10. november 2016 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: TopDanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup 

Referent: Karen Almdal 

Deltagere:  

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

Jakob Hørdum (TopDanmark); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Kirsten Gundtofte 

(Finansforbundet); Lars Djernæs (FA); Karen Almdal (Cphbusiness).  

  

Afbud: Lasse Thorn (HK), Allan Bo Christensen (FOAK) 

 

Dagsorden: 
 

Godkendelse af referat og dagsorden fra den 1. september 2016 

• Referat og dagsorden blev godkendt 

• Karen Almdal indstiller Rebecca Hansted (Finansøkonom-

studerende) til at indtræde i udvalget. Hun var desværre forhindret 

til dette møde pga. af en obligatorisk undervisningsaktivitet. 
(Opdateret medlemsliste pr 1. november 2016 vedlægges) 

Aftagertilfredshed v/brancherne 

• Forsikring: Fortsat stor interesse for ansøgere.  

• Ejendomsmæglerne: Efterspørger mere mæglerfaglighed på 

finansøkonomuddannelsen.  

• Bank: Efterspørger en højnelse af de studerendes 

indstilling/arbejdsparathed. Møde om emnet den 24/11 i en 
arbejdsgruppe bestående af FA, banker, Cphbusiness m.fl. 

• Cphbusiness oplever en bekymring blandt de studerende om at 
komme ud i banksektoren bl.a. pga. afskedigelser i sektoren. 

• Sektoren efterspørger en højnelse af de studerendes 
arbejdsparathed – forslag om undervisning i adfærd. 

Optag og praktik, efterår 2016 – v/Bo Steen Larsen 

• Information 2016 blev omdelt (bilag 1) 

Optaget på Finansøkonom er uændret ift. 2015) 

• Cphbusiness overvejer i øjeblikket, om der på februar optaget skal 

optages 4 nye finansøkonomihold mod tidligere 3 hold  



 

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonom  på landsplan for  
sommeroptag v/Bo Steen Larsen 

• Information 2016 blev omdelt (bilag 2). Det er desværre sidste 
gang, at der kan udarbejdes en landsdækkende 

beskæftigelsesundersøgelse  

Profilering af praktikpladser i regionen v/alle 

• Der er behov for at studerende søger praktikpladser udenfor 

København – både banker og ejendomsmæglere uden for 
Kbh/hovedstadsområde har ubesatte praktikpladser.  

• Hvis aftagervirksomhederne søger praktikanter, vil Cphbusiness 
meget gerne i kontakt med virksomhederne, så Praktikkontoret 

kan formidle kontakten mellem virksomhederne og studerende.  

• DE vil gerne sende information ud til mæglerne om, hvor og 

hvordan de kan søge praktikanter – kontakt til Praktikkontoret. 
(Elsebeth Riis Pedersen tager kontakt til Dorthe Sejling) 

Relevante praksisbaserede udviklingsprojekter med erhvervene 

• Nedsættelse af lokal styregruppe på Cphbusiness - Nordic Finance. 
Involvering af medarbejder og studerende. Formidling af 
vidensprodukter. Projektet kører over 3 år. Der er brug for et par 

medlemmer i den lokale styregruppe fra bank og forsikring. Svend 
Erik Thomsen laver et ’jobopslag’ til kandidaterne (Bo kontakter 

Svend Erik Thomsen). 

Vurdering af uddannelsernes relevans v/alle 

• Punktet blev drøftet ifm. punkterne om aftagertilfredshed og 
profilering af praktikpladsen.  

Hvordan håndterer vi efteruddannelsesaktiviteter i dette udvalg 

v/Elsebeth Riis Pedersen 

•     Præsentation af efteruddannelsesaktiviteter på Cphbusiness 

         (bilag 3). Materialet findes på  

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/ 

• De kompetencer aftagerne efterspørger, kan enten  varetages i 
fuldtidsuddannelserne eller som en særskilt 
efteruddannelsesaktivitet. Eksempelvis kunne en opgradering af 

medarbejdernes virtuelle kompetencer (fra rådgivning til coach og 
personlige værdier) være en del af såvel fuldtids- såvel som 

efteruddannelserne.     

 

 

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/


 

Indstillinger til bestyrelsen 

• Uddannelsesprogram for det følgende år: Udvalget indstiller 

at gentage 3 Finansøkonomi hold februar 2017, da  
beskæftigelsessituationen i sektoren er meget usikker.  

• Udviklingsprogram for det følgende år: Udvalget indstiller at 
programmet fortsætter uændret i 2017. 

 

Finanskonferencen – forår 2017 – status 

• 2. og. 3. mart 2017 i København ca. 240 deltagende medarbejdere + 
repræsentanter fra sektorerne. Alle udvalgets medlemmer er 
velkomne. Emnet er ”Fremtidens finansielle sektor”, og Bo Steen 

Larsen gennemgik programskitsen pt. Konferencen starter kl 10.00 
den 2. marts og dagen afsluttes med middag.  Den 3. marts starter 

konferencen kl 8.45 og afsluttes med frokost kl 13.00. Invitationer 
med det endelige program udsendes.  

Evt. 

• Det nye brancheretningsfag Forsikring på Finansøkonom: rigtig 

gode tilbagemeldinger fra de studerende som synes 

undervisningsniveauet og fagligheden er helt i top.   

•  

Datoer for møder i 2017: 

Dato- alle dage kl. 14.00-16.00 Sted 

Mandag 13. marts 2017  Nordea 

Torsdag 18. maj 2017 DE 

August FA 

Oktober Danske Bank, Høje Tåstrup 

 

• Bo Steen Larsen kommer med forslag til datoer for møderne i 
efterår 2017 

 
 

Emne til kommende møde:  
 Bo udarbejder en simulering af antal studerende, som skal i praktik og 

beskæftigelse. Med udgangspunktet er optag 2016. 
 Brainstorm på efter-/videreuddannelse på Finansområdet  


