
 

 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 
Dagsorden 

Dato: 24. august 2017 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: FA, Amaliegade 

 

Til stede: Gitte Laursen (DE); Lasse Thorn (HK); Kirsten Gundtofte (Finansforbundet); Jakob 

Hørdum (TopDanmark); Súzanne E. Hirsch-Fabricius (FA); Rasmus Guldbrandsen (FIB 

studerende, 6. semester); Allan Bo Christensen (FOAK); Karina Mernøe (Nordea); Henriette 

Tanderup (gæst fra Cphbusiness); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Karen Almdal 

(Cphbusiness) 

 

Afbud: Malene Krogh (FSR); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Rebecca Hansted (FIN 

studerende, 3. semester) 

 

 

Dagsorden: 

 
o Godkendelse af referat og dagsorden 

 Godkendt 
 Kommentar til lav svarprocent (Aftagertilfredshedsundersøgelse): behov for 

at alle bakker om at svare på undersøgelser. Det store antal spørgeskemaer 
kan være med til at svarprocenten er så lav 

 
o Sommeroptag og studiestart v/Bo Steen Larsen 

 Finansøkonom Kbh: 9 hold. Indgangssnit 6,3. 378 optaget, i alt 1.185 
ansøgere, heraf 305 1. prioriteter. 

 Finansøkonom Bornholm: 1 hold. 13 optaget i alt 17 ansøgere, heraf 13 1. 
prioriteter. 

 Controller: 2 hold. Indgangssnit 5,5. 88 optaget i alt 295 ansøgere, heraf 69 
1. prioritet. 

 Fin. Bachelor: 6 hold. Indgangssnit 7,2. 240 optaget i alt 764 ansøgere, heraf 
200 1. prioriteter. 

 AU Finansiel rådgivning: 523 fagdeltagere. 20 hold. 17 Virksomhedshold. 
 AU Økonomi og ressourcestyring: 140 fagdeltagere. 10 hold. Vigende 

marked forklaringer efterspørges: 

 Fokus på krav om compliance 

 Flere medarbejder kommer med en grundlæggende uddannelse og 
derved har mindre behov for AU 

 AU Skatter og afgifter: 16 fagdeltagere. 1 hold. 
 Diplom i Økonomi og regnskab: 14 fagdeltage. 1 hold. 

 
 



 

o Praktiksituationen – efteråret 2017 v/Bo Steen Larsen 
 Efteråret 2017: 

 FIN: 80 i praktik, 2 søger praktik 

 FIB: 144 i praktik, 3 siger praktik, 5 har orlov 

 Hvis vi har studerende med særlige behov er det vigtigt, at vi 
forsøger at finde studiejob til dem således at overgang til praktik kan 
blive nemmere. Praktiksøgningen bør starte tidligere, og 
aftagervirksomheder adviseres i god tid.  
 

o Institutionsakkreditering og audit trails v/Bo Steen Larsen 
 Bo Steen Larsen forklarer procedure for Institutionsakkreditering. Første 

besøg i maj 2017 er gået godt.  
 Finansøkonomi er udtrukket til audit trails 
 Controllerne skal uddannelsesevalueres  
 Audit trails afleveres september 2017 
 Næste besøg i uge 43 
 Afgørelse maj 2018 
 En uddannelsesakkreditering vil bl.a. betyde større frihed til at oprette nye 

uddannelser 
 

o Udviklingstendenser inden for branchen v/alle 
 Gitte: Arbejder med at fastholde de unge i mæglerbranchen 
 Lasse: Gode beskæftigelsesmuligheder for de unge. Oplever at nogle 

studerende har svært ved at leve op til de personlige krav og til eksempelvis 
kommunikation. 

 Jacob: Udvider søgningen af finansøkonomer til Kundeservice. Samles i 
færre salgscentre. Oplever stigende interesse for FIB. Justeret FIB-forløbet. 
Fremadrettet dog færre praktiktanter i Skade mod flere i Kundeservice. Der 
sker meget i branchen (disruption, robotter) det er svært at forudse, 
hvordan kompetencekravene ser ud på længere sigt. 

 Allan: Stor udvikling i forsikringsbranchen. Godt gang i branchen og 
rekrutteringen.  

 Karina: Stort optag i Nordea. Oplever ny energi (ildsjæle) blandt de nyeste 
praktikanter. Mangler kvalificeret arbejdskraft.  

 Susanne: Efterspørgsel efter kompetencer inden for teknologi, service, 
tilegne sig viden. 7 nye ”bløde fag” er godkendt på finansuddannelsen 

 Rasmus: Oplever at salg og rådgivningsfag er mundtlige – ikke skriftlige og 
digitale og de studerende ikke trænes i skriftelig kommunikation. 

 Kirsten: Efterspørger kompetencer inden for digitale fag, menneskelige 
relationer og evnen til at lærer nye ting. Nye rådgivere i DB skal som 
minimum have en bacheloruddannelse.  

 Bo Steen Larsen: virksomhedsbesøg for undervisere i Nykredit: Efterspørger 
at de studerende skal have teamkompetencer. 

 Forslag til at Diplomuddannelsen kan udbyde fag, der kan give merit til HD-
2. del. 



 

 
 

o Strategiske indsatsområder 
 Uddannelsesrapporter og udviklingsplan 

 

 De fysiske rammer er en udfordring 

 For stort frafald (er blevet bedre) 

 Samarbejde med aftagervirksomhederne 

 Studieaktivitet 

 Pædagogik 

 Fokus på videngrundlag  

 Mange igangværende og nye udviklingsprojekter 
 

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

 Se ovenfor 
 

 Profilering af praktikpladser i regionen 

 Bornholm: 10 studerende skal i praktik i foråret 2018. Det er vigtigt, 
at virksomhederne understøtter processer 

 Brancherne bede om en oversigt over hvilke brancher, de 
studerende søger praktik indenfor 
 

 IDD og pensionsuddannelsen v/Karina Mernø 

 Samarbejde mellem pengeinstitutterne og FOAK om medarbejdernes 
nødvendige fremtidige faglige kompetencer og certificeringer. 

 Karina viste en model for hvordan Nordea arbejde videre med 
finansøkonomerne og deres kompetencer.  

 Afsluttes med kompetencetest i Bolig, Investering og Pension.  
  

o Evt. næste gang  
 Forslag til fremtidige emner:  

Valgfag (compliance, digital kommunikation, skriftelighed, social 
intelligens) 

 
o Emner til næste møde – årshjul 

 
 Aftagertilfredshed 
 Beskæftigelsesrapporten 
 Smartlearning på besøg 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

Dato Sted 

12. Oktober 2017 kl. 9.00-11.00 Danske Bank, Høje Tåstrup 

15. Marts 2018 kl. 9.00-11.00 DE 

17. Maj 2018 kl.14.00-16.00 FOAK 

 


