
Uddannelsesudvalget for det finansielle 

område – Referat af mødet 4/4 2018 

 
 

Til stede: Lasse Thorn (HK); Súzanne E. Hirsch-Fabricius (FA); Allan Bo Christensen (FOAK); 

Gitte Laursen (DE); Camilla (FIB-studerende); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Elsebeth Riis 

Pedersen (Cphbusiness); Karen Almdal (Cphbusiness) 

 

Afbud: Kirsten Gundtofte (Finansforbundet); Henriette Tanderup (Cphbusiness; Karina Mernøe 

(Nordea) 
 

 

Bo Steen Larsen bød velkommen til alle og en særlig velkomst til udvalgets nye medlem 

Camilla Bo Mølkær Larsen, som er PBA studerende på 4. semester.  

 

Bo Steen Larsen orienterede om, at Jacob Birch Rørdam udtræder af udvalget. I stedet 

indtræder uddannelseschef i Topdanmark  Pernille Duris.  Vi skal have valgt en ny 

repræsentant fra Finansøkonom og FSR. 

 

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse af referat fra den 12. oktober 2017 

 Godkendt 

Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

Vinteroptag/studiestart 

 Finansøkonomer v/Bo Steen Larsen 

o 154 forår 2018 (4 hold) 

 AU FR v/Elsebeth Riis Pedersen 

o 488 forår 2018 

 AU ØR v/Bo Steen Larsen 

o 141 studerende forår 2018 

 

 

 

Brainstorm på efter-/videreuddannelse på Finansområdet v/alle 

 Branchens behov og udbud af efteruddannelse 

o Vi/akademiet mærker ingen effekt af Finanskompetencepuljen  

o AL-Bank: er begyndt at håndplukke AU fag (frem for hele 

uddannelsen) Vellykket forsøg med pension i 2017 -  forventer flere 

fag fremover 

o FOAK: fokus på Persondataforordningen, IDD og hvidvaskregler – 

anvender e-learning 

o DE: god ide at give mulighed for at lave et AU hold for erfarne 

ejendomsmæglere. Afventer e-learning om persondataforordningen. 



o FA: fokus på den enkelte person og på enkelte moduler (robot, it, 

jura/compliance) – Susanne vender tilbage. 

 

Status på praktiksituationen, Forår 2017 – v/Bo Steen Larsen 

• Status v/Bo Steen Larsen 

 

  

Finansbachelor 

  

Studieretning A 

Registrerede 

praktikaftaler 

 pr 4/4 2018  

Ejendomsadministration 22 20 

Ejendomshandel 37 18 

Finansielle forretninger og rådgivning 66 10 

Forsikring 23 10 

Økonomistyring/revision 14 8 

 Sum 162 77 

 

 

  

Finansøkonom 

  

Brancheretning 

pr 4/4 2018 

Registrerede praktikaftaler 

 pr 4/4 2018 

Ejendomsadministration 19 10 

Ejendomshandel 39 20 

Finansielle forretninger og rådgivning 27 10 

Forsikring 0 1 

Økonomistyring/revision 25 8 

Ej valgt 17 ---- 

 Sum 127 49 

 

Tallene giver ikke anledning til igangsættelse af særlige aktiviteter. 

 



• Trends og ændringer v/alle 

• AL-Bank åbner afdeling på Bornholm med mulighed for 

praktikplads 

 

• Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt? v/Brancherne 

• Generel tilfredshed 

• Gitte: FIB praktikrapporterne viser, at der er stor forskel på de 

studerendes motivation for at vælge praktiksted. De studerende 

virker ikke altid bevidste om hvorfor de har valgt den pågældende 

mægler/forretning. Tænker ikke altid over om den pågældende 

mægler/forretning er den rigtige profil og opgaver for dem for 

dem fx om det er en ny/gammel butik, om der er andre 

praktikanter. 

• Forslag til mæglerbutikker, som søger praktikanter om at anvende 

LinkedIn når de søger praktikanter    

 

 Praktikevalueringer – virksomhed og studerende 

 Finansøkonom og finansbachelor v/Bo Steen Larsen 

o Dokumentation udleveret 

o Meget tilfredsstillinede resultat 

o Lav svarprocenten fra virksomhederne: Ofte er kontaktpersonen på 

praktikaftalen den HR-medarbejder, som er ansvarlig for 

praktikrekrutteringen. Men det er praktikantens kontaktperson, der kan 

udfylde evalueringen. Cphbusiness undersøger, om kontaktpersonen kan 

opdateres på virksomhedsbesøget 

 

 Financial Controller v/Henriette Tanderup 

o Punktet udgår da Henriette Tanderup har meldt afbud til mødet 

 

Opfølgning på udviklingskontraktens indsatsområder v/Bo Steen Larsen 

o  Bedre kvalitet i uddannelserne 

o  Større relevans og øget gennemsigtighed 

o  Bedre sammenhæng og samarbejde 

o  Internationalisering 

o  Øget social mobilitet - flere talenter i spil 

 

samt til følgende selvvalgte mål: 

o  Øget motivation og studieindsats 



o  Øget digitalisering i læringsmiljøet 

o  Praksisbaseret forskning og udvikling 

o  Styrket indsats for efter- og videreuddannelse 

 

 

 

 Cphbusiness har udarbejdet et talentprogram – Bo vil præsenterer det på et senere 

møde eller sender noget ud 

 

 

 Studieaktivitet – stort fokuspunkt. 

 

 

 

 

Forsknings- og udviklingsprojekter på området v/Bo Steen Larsen 

Fordeling på brancheretning A – 4. semester v/Elsebeth Riis Pedersen 

 Se ovenfor 

Tema 1: De studerendes mindset til deres uddannelser v/Bo Steen Larsen 

 Se vedhæftede præsentation 

Tema 2: Persondata-forordningen – afgangsprojekter og praktik  

 Udskydes til næste gang. Bo forsøger at få en kontakt i Finans Danmark på 

emnet. Fokus er de studerendes adgang til primær data i virksomhederne 

ved praktik og afgangsprojekter. 

Indstillinger til bestyrelsen: ikke relevant 

Evt. intet 

 

Kommende møder i 2018: bemærk ny dato 20. august 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dato Sted 
 

17. maj 2018 FOAK, Rungstedgård 
 

20. august 2018 DE, Islands Brygge 
 

23. oktober 2018 FA, Amaliegade 
 


