
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 

Referat - Dato: 17. maj 2018 kl. 14.00 – 16.00 

 

Sted: FOAK, Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107 

 

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

Gitte Laursen (DE); Camilla Bo Mølkjær Larsen (FIB-studerende); Bo Steen Larsen 

(Cphbusiness); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Henriette Tanderup (Cphbusiness), 

Thomas von Wildenradt Gottfredsen (FIN-studerende); Karen Almdal (Cphbusiness) 

 

Afbud: Kirsten Gundtofte (Finansforbundet); Karina Mernøe (Nordea) 

 

 

 

Dagsorden: 
 
 

Velkommen til nye medlemmer 

Velkomst og præsentation af udvalgets medlemmer. 

 

Godkendelse af referat fra den 4. april 2018 

Godkendt 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

o Status på kvote 2-ansøgninger v/Bo Steen Larsen 

Se vedlagte materiale. Antallet af kvote 2-ansøgninger ser fornuftigt ud 

bortset Bornholm. 
FIB mindre nedgang i 1. prioritet blandt kvote 2 ansøgninger 

FIN mindre stigning i 1. prioritet blandt kvote 2 ansøgninger 
Bornholm nedgang i 1. prioritet blandt kvote 2 ansøgninger 
Controller stigning i 1. prioritet blandt kvote 2 ansøgninger 
 

o Opfølgning på kvalitet - Uddannelsesrapporter v/Elsebeth Riis 

Pedersen 

Udarbejdes hvert år på en række parametre  



 

FIB generelt positive tal især studieglæde, loyalitet, udbytte og 
ambassadør-studerende. 90% i job ved dimission. Efter 5 måneder er 

97% i arbejde. Studieaktiviteten tilfredsstillende. 
FIN generelt positive tal især studieglæde, loyalitet, udbytte og 
ambassadør-studerende. 75% i job ved dimission. Efter 5 måneder er 

97% i arbejde. Generelt positivt bortset fra studieaktiviteten  
 

De studerende synes undersøgelsen er lang og nogle spørgsmål 
afhænger af tilfældigheder (fx indeklima).  
Ennova-undersøgelseskonceptet anvendes ikke længere på Cphbusiness 

og gennemføres derfor ikke i efteråret 2018. Ledelsen arbejder på et nyt 
set-up til evaluering af trivslen og uddannelsen. 

 
Indsatsområder 2018/2019: 
1. Fastholdelse (afdækning af årsager (fortrudt studievalg, 

gruppearbejde, for hårdt) 
2. Flowplaner og udvikling af teams 

3. Implementering af ny studieordning 
4. Sociale aktiviteter for studerende 
5. Lokale og fysiske forhold (trivsel og pædagoggik) 

6. Etablering af branchevidenområder 
 

 
Controller:  
Stigende studieintensitet. Positive tal studieglæde; stigende loyalitet. 

Alle fik praktikpladser 
70% i job 

15% læser videre 
 

Indsatsområder: 
1. Ny studieordning 
2. Løntoning (bl.a. workshop og nye valgfag) 

3. On-boarding pilottest 
4. Sociale aktiviteter 

5. Vidensgrupper  
 

o Efterspørgsel på dimittender v/Brancherne og aftagere 

Gitte, DE: ønsker fortsat at de studerende søger bredere geografisk 
Pernille, Topdanmark: lidt faldende tendens i antal praktikansøgninger 

fra Cphbusiness. Der er plads til flere praktikanter.  
FA: oplever rimeligt antal ansøgere i København, men mangler ansøgere 
i yderområderne; dårligst står det til for bank og forsikring, der ikke har 

hovedsæde i København. 
Lasse, AL: søger også primært i Hovedstaden. 

 
 
o Profilering af uddannelserne - nye trends v/alle 

Lovgivning, compliance, persondataforordning fylder rigtigt meget og 
kommer fortsat til at fylde meget i de finansielle virksomheder 
 



 

o Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – vinteroptag 
v/Elsebeth Riis Pedersen 

o  
 
Virksomhedernes praktikevaluering 

Scorer tilfredsstillende på alle parametre bortset fra disse 2 spørgsmål:  
 

1. Jeg vidste, hvem jeg skulle søge information hos på 
erhvervsakademiet (FØR praktikopholdet) 

Øge synligheden på hjemmesiden. Vores backup funktioner skal 

informeres yderligere om hvem der er praktikansvarlig.   
2. Jeg vidste, hvem jeg skulle søge information hos på 

erhvervsakademiet (UNDER praktikopholdet) 
Praktikkoordinatorens navn skal stå på kontrakten. Det vil hjælpe.  
  

 
 

o Praktikanternes praktikevaluering:  
Scorer tilfredsstillende på alle parametre bortset fra disse 3 spørgsmål:  
 

1. Jeg vidste, hvem jeg skulle søge information hos på 
Erhvervsakademiet før og under praktikopholdet. 

Digitalisering, videoer, webinarer og online vejledning skal gøre 
praktikkontoret mere synligt og tilgængeligt. Besøg i klasserne. Fokus på 
hvem/hvor det skal søge vejledning hos om praktik, allerede i 

introforløbet.  
2. Praktikstedet gjorde mig tydeligt opmærksom på, hvilke forventninger 

de havde til mig som praktikant.  
Udvalget står uforstående over for spørgsmålet, som skal undersøges 

nærmere. Ledelsen overvejer, at lade spørgsmålet udgå, da det kan 
forstås på mange måder 
3. Min uddannelse har rustet mig fagligt til praktikken. 

Ledelsen overvejer at slette spørgsmålet eller lade ordet fagligt udgå. 
 

 
Beskæftigelsesundersøgelse: Er ikke gennemført af Ministreret 
 

 
o Årshjul og mødedatoer for 2018/2019 v/alle 

Præsenteret af Bo Steen Larsen 
 

o Evt. 

Film fra Case Competition i om emnet Kunstig Intelligens i et samarbejde 
med Finansforbundet. Et eksempel på anvendelse af et workshop som 

læring. 
Videoen kan ses her https://we.tl/izYusW5xyN 

 

 
 

https://we.tl/izYusW5xyN


 

 

 

Datoer for møder i 2018/2019: 

Dato- alle dage kl. 14.00-16.00 Sted 

20. august 2018 DE, Islands Brygge 

23. oktober 2018 FA, Amaliegade 

28. marts 2019 AL, Nørreport 

28. maj 2019 Topdanmark, Ballerup 

 

 
 

 


