
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle 
område - Dagsorden 
Dato: 23. oktober 2018 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: FA, Amaliegade 7, 1256 Kbh. K 

 
Referat: 
 
Til stede: Lasse Thorn (HK); Lars Djernæs (FA); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Elsebeth Riis 
Pedersen (Cphbusiness); Kirsten Gundtofte (Finansforbundet); Karen Almdal (Cphbusiness); 
Karina Mernøe (Nordea); Camilla Bo Mølkjær Larsen (FIB-studerende); Thomas von Wildenradt 
Gottfredsen (FIN-studerende); Pernille Duris (Topdanmark) 
 
Afbud: Allan Bo Christensen (FOAK); Gitte Laursen (DE); 
 

Godkendelse af referat fra den 20. august 2018 

Godkendt med tilføjelsen: 

Udvalget drøftede bl.a. behovet for efteruddannelse, og at der fremadrettet bliver behov for 
relationskompetencer og digital forståelse. Muligheden for Blended Learning og virtuelle 
læringsmiljøer til efteruddannelse blev ligeledes drøftet. Udvalgte efterspørger en hurtig og 
fleksibel efteruddannelsesstruktur i tæt samarbejde med sektoren. 

 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

• Velkommen v/Bo Steen Larsen 
 

• Efteruddannelsesaktiviteter v/Elsebeth Riis Pedersen, Bo Steen 
Larsen 
Direktør i Smartlearning og Tue Nielsen (gæst) 
Præsentation af Smartlearning  
Smartlearning tilbyder uddannelser på Akademi og Diplom niveau  

• Online undervisning 
• Fordele: større variation, flere digitale færdigheder, personlig 

tilpasning, kronologisk og geografisk frihed 
Smartlearning samarbejder med Area9 
 
Udvalget efterspørger især efteruddannelse inden for personlige kompetencer 
(soft skills). 
Elsebeth Riis Pedersen: Diplomuddannelserne er ved at blive relanceret; 
hvilket vil ske i løbet af efteråret og foråret.  
 



 

Karina Mernøe: Oplever at virksomhederne har svært ved at finde ud af det 
store udbud af EVU uddannelser – mange virksomheder finde de ”gamle 
uddannelser” som fx HD er bedre kendt blandt og derfor vælges i højere grad 
end mange af de andre uddannelsestilbud. 
 
Brancherne ser at kombinationen af EVU med ”on the job” træning bliver 
efterspurgt i stigende grad.  
 
 
 

• Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – 
sommeroptag v/Bo Steen Larsen 
Præsentation af resultatet af undersøgelse af virksomhedernes og de 
studerendes evaluering af praktikperioden – både Finansøkonomi og 
finansbachelor.  
Ros til at mange virksomheden har svaret på undersøgelsen. 
Særlige indsatsområde: Cphbusiness ønsker kontaktperson i virksomheden, 
som har det faglige/daglige ansvar for praktikanten (og ikke or en person i 
HR). 
Der ønskes en præcisering af nogle af spørgsmålene til næste evaluering. 
Alle praktikanter (inden for et rimeligt geografiske område) besøges i 
virksomheden.  
 
 
Alle fuldtidsstuderende på Cphbusiness bliver en del af Uddannelses- og 
Forskningsministeriets store undersøgelse Læringsbarometeret. 
Undersøgelsen skal måle oplevelsen af kvaliteten på alle Danmarks 
videregående uddannelser. 
Undersøgelsen går i gang onsdag den 24. oktober 2018 og sendes direkte til 
de studerendes e-boks. 
Den nye nationale undersøgelse skal afdække de studerendes tilgang til læring 
og deres oplevelser af undervisnings- og læringsmiljøet. 
Undersøgelsen vil også berøre uddannelsernes forskningsmæssige grundlag og 
kobling til praksis. 
Læringsbarometerets resultater skal bidrage med viden til at udvikle 
uddannelserne og vil indgå i Cphbusiness' udviklings- og kvalitetsarbejde. 
Samtidig får undersøgelsens resultater fremadrettet betydning for fastsættelse 
af grundtilskuddet fra staten til Cphbusiness. Uddannelses- og 
Forskningsministeriet gennemfører undersøgelsen hvert andet år. 
Cphbusiness bakker op om undersøgelsen og ønsker en høj svarprocent. 
 
 
Profilering af praktikpladser i regionen v/alle 
Cphbusiness’ studerende kommer i relevant praktik. Danske Bank optager 
praktikanter ift deres markedsandele. Nordea forventer ikke større optag de 
kommende år. Topdanmark kan bruge flere end de optog sidste år. AL-Bank 
forventer at kunne bruge flere praktikanter.  
 
Der blev stillet forslag om, at de studerende møder deres brancheretningsfag 
tidligere under uddannelsen, så de er bedre rustet til at vælge 
studieretning/branche.  

 
• Relevante praksisbaserede udviklingsprojekter med erhvervene 

v/Bo Steen Larsen 



 

Cphbusiness arbejder med følgende udviklingsprojekter: 
• Samarbejde med CBS ”Nordic Finance” – præsentation af 4 projekter 
• Projekt ”Finansbachelorernes møde med finanssektoren” udvalget 

præsenteret for projektets hvidbog og præsenteres for underviser 
24/10-18 på en fag-dag. 

  
Cphbusiness søger input til kommende projekter – punkt på næste 
Uddannelsesudvalgsmøde.  
 
 

• Vurdering af uddannelsernes relevans v/alle 
Udvalgets samlede vurdering er, at Cphbusiness uddanner relevante 
finansielle uddannelser. Værktøjer skal understøtte udviklingen bl.a. 
efterspørgslen efter rådgivningskompetencer.  
 
 

• Evt. 
Gennemgang af årshjulet 
 

• Møder 2019 
Punkt til kommende møde: Udvalget ønsker indblik i, hvordan de studerende 
vælger brancheretning (marts 2019). 
Der skal aftales mødedatoer i august og oktober 2019 

 
 

Dato Sted 

28. marts 2019, kl. 14-16 AL², Nørreport 

28. maj 2019, kl. 14-16 Topdanmark, Ballerup 

    August 2019 ?????? 

   Oktober 2019 ??????? 

 

 

 
 

 


