
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 
REFERAT 

Dato: 18. august 2020 kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Forsikringsakademiet - FOAK, Rungsted Strandvej 107 

 

Til stede: Gitte Laursen (DE); Pernille Duris (Topdanmark); Allan Bo Christensen (FOAK); 
Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Mona Svan (Nordea 
udpeget af Finansforbundet); Morten Bundgaard (FA), Karen Almdal (Cphbusiness). 
 
Afbud: Morten  Hougaard Olsen (FIN-studerende); Lars Djernæs (FA); Søren Christensen (FIB-
studerende); Karina Mernøe (Nordea)   

 

Velkomst ved Gitte Laursen og Allan Bo Christensen 
Bordet rundt er der enighed om at COVID-19 har/får store konsekvenser for sektoren og den 
måde, vi arbejder/underviser på. 
FOAK oplever sammen niveau for søgning til akademiets uddannelser som tidligere.  
 
Præsentationsrunde samt velkommen til Mona Svan. 
 
Bo Steen Larsen: Pga COVID-19 er optaget øget med 3 ekstra hold (2 hold finansøkonom, 1 
hold finansbachelor) 
 
Dagsorden: 
  
Godkendelse af referat fra den 4. marts 2020 
Godkendt 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Kvalitetsrapport 2020 – Styrker og svagheder v/Bo Steen Larsen og Elsebeth Riis 
Pedersen 
 
Styrker FIN og FIN: 

• Lav ledighed 
• Høj beskæftigelse i relevante brancher 
• Højt uddannelsesniveau 
• Oplever sammenhæng i undervisningsforløb 

 
Udfordringer: 

• Faldende studieintensitet (FIN) 
• Fastholdelse 
• Fremmøde (FIN) 
• Erfaring fra praktik inddrages mere i undervisningen (FIB) 

 
Morten Bundgaard: Hvordan oplever I studieintensitet fra politisk side? 
 
Bo Steen Larsen: Det er suspenderet på grund af Covid19. 

https://www.fanet.dk/content/lars-djernaes-64


 

 
Karen Almdal: Underviserne er bekymret for frafald og studieintensivitet ift. et større 
studieoptag og COVID-19. 
Bo Steen Larsen: Vi ser udfordringer på praktiksituationen – om alle kan komme i relevant 
praktik. 
Pernille Duris: Det er vigtigt, at vi helt fra starten gør de studerende opmærksomme på hvilke 
brancher, der søger praktikanter – også regionalt. 
Gitte Laursen: Og at de studerende ser muligheder i at søge relevant praktik over et større 
geografiske område.  
 
Bo Steen Larsen: Cphbusiness har fået ny praktikkoordinator, Rie Ulrich – rie@cphbusiness.dk 
, som kan kontaktes vedrørende praktik. 
 
Strategisk fokus 2020/2021 v/Bo Steen Larsen Steen Larsen 
Øge studieaktivitet og fremmøde 
Øgede studieglæde og fastholdelse 
Intro/onboarding skal være med til at fastholde og skabe gode rammer 
Fokus på tværfaglighed 
 
Undervisningens tilrettelæggelse – Blendede forløb 
50/50 undervisning/online. Hold må ikke blandes.  
Erfaringer fra nedlukningen under COVID-19 i foråret. 
Elsebeth Riis Pedersen: 50/50 på undervisningsniveau, men ikke nødvendigvis på fagniveau. 
Det er vigtigt, at der foregår en differentiering i forhold til de enkelte fag. 
Bo Steen Larsen: Landemærket har plads til 1.000 i huset, men vi har kun 500 ad gangen.  
Pernille Duris: Vi må alle vurdere, hvad der er rigtigt til den enkelte situation 
Morten Bundgaard: FA har modtaget nogle henvendelser fra virksomhederne ift. håndtering af 
studerende i praktik 
 
Bo Steen Larsen: Viden som fokusområde: erhvervsøkonomi og jura; underviserne arbejder i 
branchevidengrupper (bank, ejendomshandel, forsikring, ejendomsadministration, revision) 
 
Projekter: Pædagogik og teamudvikling, læringsplatform, Instructional design (matematik og 
EØ), Nordic Finance (sammen med CBS om udviklingstendenser er banksektoren), Det Digitale 
Kundemøde (online kunderejse). 
 
 
Morten Bundgaard: FA ser stigende fokus på bæredygtighed 

 
Elsebeth Riis Pedersen/Bo Steen Larsen:  
På Cphbusiness har vi fokus på, at vores dimittender har bæredygtige personlige kompetencer 
- Sustainable Personal Skills (Complex problem solving, Critical thinking (and innovation), 
creativity (and adaptability), negotiation (and influencing), emotional intelligence). 

 
Sommeroptag og studiestart v/Bo Steen Larsen Steen Larsen  
Oprettelse af nye ekstra uddannelsespladser 
FIN: 12 hold + et hold på Bornholm (10 hold sommer 2019) 
København: 

• Snit: (5,6 i 2020), (5,3 i 2019), (5,9 i 2018)  
• Antal optaget: 504 - Landsplan 1922 (2020), 1533 (2019) 
• Ansøgere: 1660 ansøgere, heraf 648 med 1.prioritet (476 i 2019) 

Bekymring om den store stigning i antal studerende især på landsplan – fokus på brede 
jobmuligheder 
 



 

FIB: 8 hold (7 hold sommer 2019) 
• Snit: (6,4 i 2020), (6,8 i 2019), (6,8 i 2018) og 
• Antal optaget: 336 – Landsplan 953 (2020), 780 (2019) 
• Ansøgere: 912 ansøgere, heraf 309 med 1. prioritet (313 i 2019) 

 
Pernille Duris: Ser ingen bekymring ift relevant praktik, da Cphbusiness er det eneste akademi 
på Sjælland der uddanner FIB. 
 
Deltid: 
EVU – Åbne hold: 

• AU FR: 20 hold + afgangsprojekter 
• AU ØR: 10 hold +afgangsprojekter 
• AU Skatter og afgifter: 3 hold + afgangsprojekter 
• Diplom Finansiel Rådgivning: 0 hold 
• Diplom i Vurdering: 4 hold 

 
EVU – Lukkede hold: 

 Nordea og Danske Bank: 20 hold 
 
Praktiksituationen 

 
 
Alle FIB studerende er i praktik (bortset fra enkelte, som ikke er klar pga. manglende 
eksaminer). 
 
Bo Steen Larsen kvitterede for det gode samarbejde med sektoren. 
 
Trends i den finansielle sektor – COVID-19 v/alle 

- Dækker vi uddannelsesbehovet? 
- Efterspørgsel af dimittender 
- Profilering af praktikpladser i regionen v/alle 

 
Allan Bo Christensen: Oplever sammen efterspørgsel som tidligere – har ikke hørt om 
nedskæringer – usikkerhed på lidt længere sigt (2021) 
Morten Bundgaard: Usikker situation, vi ved ikke hvordan, det ser ud (hjælpepakker), men 
forventer sammen optag. Stigende kompleksitet kræver uddannede medarbejdere. 
Mona Svan: Ikke et entydigt billede 
Gitte Laursen: Oplever to strategier på ejendomsmæglersiden: nogle mæglere skalerede ned 
og har efterfølgende måtte åbne op igen; andre skalerede op. DE er fortrøstningsfuld. 
Pernille Duris: Tilpasninger og justeringer sker hele tiden, hvis vi skal arbejde mere virtuelt, 
har vi ikke brug for så mange fysiske rammer – der kommer til at gå lang tid, før vi ser 
effekten. Fokus på kompetencer (den digital-kundeoplevelse). Liv og Pension har været 
hårdere ramt end skadeforsikring under COVID-19.  
 
Fælles drøftelse om karrieredagen tages op til revision?  
Pernille Duris forslår en arbejdsgruppe med brancherne om, hvordan karrieredagen kan 
udvikles for at få de studerende informeret om alle brancher, virksomheder og geografiske 
områder. Egner karrieredagen sig til formidling om praktikpladser i de forskellige brancher? 
Nyt koncept? Bo Steen Larsen følger op.  



 

 
Evt. 
Ingen emner 
Opfølgning på nyt HK-medlem – Bo Steen Larsen 
 
Årshjul og mødedatoer for 2020/2021 v/alle 
 

Dato Sted 

4. november 2020 kl. 10-12  FA 

18. marts 2021 kl. 10-12 Topdanmark 

18. maj 2021 kl. 10-12 Cphbusiness 

 
 
 


