
REFERAT 
Uddannelsesudvalget for det finansielle område 4. november 2020 

Dato: 4. november 2020 kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Zoom 

Til stede: Gitte Laursen (DE); Pernille Duris (Topdanmark); Allan Bo Christensen (FOAK); Mona Svan (Nordea 

udpeget af Finansforbundet); Lars Djernæs (FA); Søren Christensen (FIB-studerende); Karina Mernøe 

(Nordea), Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Karen Almdal 

(Cphbusiness). 

Afbud: Morten Hougaard Olsen (FIN-studerende) 

1. Velkommen v/Bo Steen Larsen 

2. Godkendelse af referat fra den 18. august 2020 

Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Praktik - Aftagertilfredshed – sommeroptag v/Elsebeth Riis Pedersen 

Virksomhedernes evaluering Finansøkonom (57%) 

Meget enig/enig 

Finansbachelor (79%) 

Meget enig/enig 

Generel tilfredshed med 

praktikant 

78% / 22% 83% / 14%  

Praktikant kunne varetage 

tiltænkte opgaver 

76% / 22% 79% / 19% 

Rette personlige 

kompetencer 

82% / 16% 76% / 21% 

Rette faglige kompetencer 63% / 31% 71% / 28% 

Praktikant udviklet sig fagligt 78% / 22% 79% / 20% 

Praktikant udviste 

selvstændighed 

75% /  25% 78% / 20% 

 

Elsebeth Riis Pedersen gennemgik resultatet, som er meget tilfredsstillende 

 

 

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


Studerendes evaluering Finansøkonom 

(62%) 

Meget 

enig/enig 

Finansbachelor  

(57%) 

Meget enig/enig 

Generel tilfredshed med praktikopholdet 74% / 14% 68% / 26% 

Vejledning FØR praktikophold 39% / 51% 27% / 46% 

Uddannelsen forberedt mig godt til praktik 1 svar 54% / 41% 

Forventningsafstemning med virksomheden 46% / 46%   

Levede arbejdsopgaverne op til forventnings- 

afstemningen 

44% / 46%   

Vejledning UNDER opholdet 43% / 50% 49% / 46% 

Hjælp og sparring af vejleder 51% / 49% 40% / 40% 

Tydelige forventninger fra praktiksted 43% / 40% 54% / 31% 

Integreret i den daglige arbejdsdag 72% / 22% 80% / 18% 

Tilstrækkelig respons på arbejdsopgaver 44% / 43% 68% / 27% 

Praktikophold øget min faglighed 71% / 24% 74% / 24% 

Praktikophold giver bedre forståelse for 

teori/praksis 

64% / 35% 56% / 35% 

Uddannelsen rustet mig fagligt til praktikken 35% / 61% 21% / 50% 

Arbejdsopgaver fagligt relevante 47% / 47% 60% / 35% 

Indtryk af fremtidige arbejdsopgaver 57% / 38% 48% / 40% 

Egen indsats tilfredsstillende   77% / 20% 

Praktikvirksomhed levede op til kontrakten   62% / 30% 

 

Elsebeth Riis Pedersen gennemgik resultatet, som ikke er helt tilfredsstillende, men kan skyldes 

spørgsmålenes karakter og usikkerhed. Cphbusiness vil samle op på vores praktik set up samt undersøge 

om evalueringen er fra før eller efter den nye studieordning på Finansøkonomi, hvor Brancheretningsfaget 

nu udgør 10 ECTS.  

Lars Djernæs: Kan tallene deles på brancher? 

Elsebeth Riis Pedersen: Det er den ikke, men det er er noget den bør være. 

Bo Steen Larsen: Der kommer en ny evaluering om et halvt år. 

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


 

Praktikstatus Finansøkonomi for januar 2021 og januar 2020 

(Tal i parentes (forår 2021) angiver til de studerendes valg af brancheretning forår 21)               

 

 antal Bank Forsikring Revision 

Ejendoms-

handel 

Ejendoms-

administration Økonomiafd. 

Mangler 

praktik  I alt 

Praktik  

Forår 2020 58 25 24 63 36 17 0 223 

Praktik  

Forår 2021 68 (79) 21 (21) 34 51 (68) 18 (34) 11 65 268 

 

 procent Bank Forsikring Revision 

Ejendoms-

handel 

Ejendoms-

administration Økonomiafd. 

 Mangler 

praktik   

Praktik  

Forår 2020 26% 11% 11% 28% 16% 8%  0   

Praktik  

Forår 2021 25% 8% 13% 19% 7% 4%  24%   

 

Bo Steen Larsen: Pt. er der 203 underskrevne praktikaftaler til januar 2021, hvilket er meget tilfredsstillende 

især set i lyset af Corvid-19 situationen. 65 studerende mangler stadig, men det er ikke unormalt for 

tidspunktet, det er et stabilt billede (talt i parentes er de studerende der er tilmeldt brancheretningsfaget 

og differencen er de studerende, som endnu mangler en underskrevet praktikaftale). 

Lars Djernæs: Hvad er årsagen til stigning fra 223 (januar 2020) til 268 (januar 2021) ? 

Bo Steen Larsen: Stigningen skyldes øget optag og bedre fastholdelse. Vi har indstillet til direktionen, at vi 

går tilbage til 10 FIN hold sommer 2021 og fastholder 8 FIB for at sikre, at vi kan skaffe relevante 

praktikpladser til alle. Målet er alle skal have en praktikplads januar 2021. Det ser pænt ud – Bo Steen 

Larsen takker aftagervirksomhederne og sender løbende status på praktiksituationen.  

Bo Steen Larsen: Antallet af studerende, der på nuværende tidspunkt mangler praktikplads er normalt for 

tidspunktet. 

 

5. Praksisbaserede udviklingsprojekter v/Bo Steen Larsen 

a. Nordic Finance og Den Digitale Kunderejse 

Vores to store projekter:  

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


Den Digitale Kunderejse: Projektleder: Ane Kathrine Bo Johansen. Seks undervisere 

deltager i projektet i samarbejde med Ålborg Universitet og partnere (Alm Brand, Codan, 

Gjensidige, Tryg og Finansforbundet). Projektet handler om kunderejsen, især fokus på 

forsikring. Projektet fremlægger i dag på en stor konference i Holland. Handler om at de 

skal integreres i vores undervisningsforløb både fuldtids og EVU. Undervisningsmaterialer 

og opdatering af undervisernes kompetencer på området. Der vil være løbende opfølgning 

på projektet. Fremadrettet fortsætter projektet og bank bliver integreret i projektet fra 

efteråret 2021 frem til efteråret 2022 – Se: 

https://efif.sharepoint.com/:v:/s/cph/City/EUIo4qTFp2tCoNYXkM6e7oAB9EHCu2

e28YI2ekzcadQ1Gg?e=6o832w    

Nordic Finance: Projekt med fokus på bæredygtig finans og bæredygtige produkter – se PP. 

Projektet kører 2½ år mere med skiftende projektmedlemmer. Projektet inddrager 

forskningsinstitutioner og virksomheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Djernæs: Begge projekter er meget relevante. Det digitale kundemøde – det er 

udviklingen, og super godt det føres ind i uddannelserne. 

Bo Steen Larsen: Projekterne bruges også til at se, om der er et behov for efter- og 

videreuddannelse på disse områder.  

Pernille Duris: I har valgt at fokusere på skadeforsikring – hvad med forskellen mellem 

skadeforsikring og pension i forhold til det digitale kundemøde? 

Bo Steen Larsen: Det bringer vi videre til projektgruppen.  

Lars Djernæs: FA arbejder også med og er meget optaget af bærerdygtig finans – findes der 

delresultater som FA kan have gavn af? 

Bo Steen Larsen: Det undersøges, hvilke konkrete videnprodukter, projektet har produceret 

pt.  

 

b. Young Potential Leadership og Bæredygtighed  - se nedenfor 

1. Bæredygtig finans – og bæredygtige finansielle produkter 

2. Er fondsejede finansielle virksomheder en vej til øget 

bæredygtighed? 

3. Finansiel rådgivning – og hvordan det understøtter forbrugernes lige 

adgang til et avanceret kapitalmarked 

 

4. Digitale løsninger til imødegåelse af risiko og hvidvask (ALM) 

5. Compliance og regulering af den finansielle sektor 

6. Konkurrencedygtighed og forretningsmodeller for de nordiske 

finansielle virksomheder 

7. Teknologi, Crypto-valutaer og Blockchain 

8. Lige adgang til finansiering – f.eks. betydningen for virksomhederne 

af at mindre banker lukker eller nedlægger forretningssteder 

https://efif.sharepoint.com/:v:/s/cph/City/EUIo4qTFp2tCoNYXkM6e7oAB9EHCu2e28YI2ekzcadQ1Gg?e=6o832w
https://efif.sharepoint.com/:v:/s/cph/City/EUIo4qTFp2tCoNYXkM6e7oAB9EHCu2e28YI2ekzcadQ1Gg?e=6o832w
https://www.fanet.dk/content/lars-djernaes-64


Bo Steen Larsen: På strategisk niveau arbejder Cphbusiness i sin strategi 2025 med fokus 

på: Lederskab, Innovation, Forretning og Grøn omstilling (arbejdstitler). Vi skal se på, hvilke 

ideelle kompetencer vores studerende (både fuldtid og efter-/videreuddannelse) skal have 

med ud i aftagervirksomhederne.  

Elsebeth Riis Pedersen: Disse generelle arbejdstitler skal omsættes til efterspurgte 

kompetencer hos aftagerne. Udvalgets medlemme kom med forsalg hertil. 

Lederskab (Young Potentiel Leadership): 

Lars Djernæs: Lederskab handler om, at man som rådgiver skal kunne tage lederskab ift 

kunden. Bærerdygtighed – få kunden til at reflektere over valg af bærerdygtige produkter.  

Gitte Laursen: Den enkelte skal kunne lede sig selv i det daglige ansvar – tage ansvar for 

egne kompetencer og kundeforhold. 

Pernille Duris: Lederskab handler også om at forstå sin plads i organisationen, og kunne 

lede opad samt selvledelse. 

Karina Mernøe: Lederskab handler også om at tage ansvar for egen læring, du skal selv 

være opsøgende på hvad der er nødvendigt i det pågældende job. Gælder også Innovation, 

hvor man har ansvar for at videreudvikle sig.  

Mona Svan: Lederskab handler også om at tage ansvar for egen læring og udvikling. 

Selvledelse, handler også om hvad man kan byde sig selv. 

Allan Bo Christensen: Lederskab handler om ansvar og robusthed samt at lede sig gennem 

en hverdag i forandring.  

Bo Steen Larsen: Mindsetét skal have en tydeligt progression på studiet. Fokus på de 

dimittender der kommer ud af Cphbusiness og hvilken værdi de skaber for 

organisationerne. 

Søren Christensen: Det handler om selv tage ansvar for arbejdsopgaver og ansvar. Bedste 

måde at lærer det på er gennem relevant studiejob. 

Innovation: 

Pernille Duris: De studerende skal lærer basis først - efterfølgende kommer innovation ude 

i virksomhederne 

 

Forretningsforståelse: 

Kvalitetssikres jævnligt gennem brancheretningsfag (FIN) og studieretningsfag (FIB) samt 

via undervisningen i faget forretningsforståelse. 

Grøn omstilling (Bæredygtighed på Finansområdet): 

Pernille Duris: Den grøn omstilling fylder en del - bærerdygtighed og investeringer, etik, 

compliance – omstillingen er vigtig  



Lars Djernæs: Grøn omstilling og bærerdygtighed er i stigende grad vigtigt, vigtigt at få det 

ned på brancheniveau så medarbejdere bliver i stand til at stille kunderne de rigtige 

spørgsmål og finde de relevante informationer, så kunderne kan træffe det valg der passer 

bedst til dem. 

Karina Mernøe: Det er vigtigt, den grønne omstilling fylder meget i mediebilledet. 

Virksomhederne har fokus på grøn omstilling ift deres image.  

Mona Svan: Hvorfor kalder I det grøn og ikke bærerdygtig? På Landsmøde i 

Finansforbundet fyldte bærerdygtighed meget ift samfundsansvar. Etik om det vi laver og 

brugen af data er også et aspekt vi har fokus på i sektoren.  

Bo Steen Larsen: Grøn eller bærerdygtig – grøn er arbejdstitel – det bliver udfordret om det 

skal hedde grøn eller bærerdygtig. 

Allan Bo Christensen: Det handler om hvordan virksomhederne arbejder med 

bærerdygtighed fx FN’s verdensmål 

Gitte Laursen: Bærerdygtighed er en del af den basisviden, de studerende skal have fordi 

det er det paradigme der er gældende nu. 

Søren Christensen: God basisviden er et godt udgangspunkt. 

 

6. Uddannelsernes relevans – Covid 19 v/alle 

Bo Steen Larsen: Nye kompetencer – fokus ift. justeringer på kort og længere sigt? 

Karina Mernøe: På kort sigt er der meget vi har gjort, som vi ikke kan gøre nu fx netværk som vi er 

vant til det og derfor bliver det sværere at lærer organisationen at kende. Praktikanterne er meget 

isoleret i den unit de er i praktik i. Vi skal være opmærksomme på det. Ansættelsesprocesser, som 

før var præget at fysiske indtryk og giv hånd er ændret. Vi skal vise forståelse og tolerance. Vores 

hverdag bliver anderledes – mere digital og vil ikke være den samme i fremtiden.  

Pernille Duris: De studerende kommer ud i samme situationer. På den lang bane er der brug for 

personlige kompetencer som selvledelse. 

Mona Svan: Medarbejdere skal altid være indstillet på at det man valgte forandre sig. Det kræver 

stor omstillingsparathed – man skal være klar til at flytte sig og opdatere sine kompetencer. Der er 

behov for at de studerende bliver forberedt bedst muligt på det. 

Lars Djernæs: Vigtige kompetencer er de personlige, digitale og bærerdygtige kompetencer.  

Karen Almdal: Vi arbejder indirekte med de kompetencer ifm. virksomhedsbesøg og øvelser, men 

de personlige kompetencer er ikke skemalagt. Vi har også fokus på digital læring og hvordan man 

gebærder sig i digitale møder. 

Søren Christensen: Oplever en løbende progression på studiet – det kommer løbende 

Bo Steen Larsen: Mere hjemmearbejde – det mentale arbejdsmiljø fylder meget, ligesom 

selvstændighed og selvledelse 



Karen Almdal: Oplever flere studerende der er bekymret for at udviklingen går mod mindre faglig 

fleksibilitet. Hvis man vælger retning, kan man så skifte senere til en anden branche? 

Karina Mernøe: Tror det bliver sværere i fremtiden. Oplever at de studerendes netværk stammer 

fra skolen og det nære virksomhedsbaserede netværk. Oplever at de unge ikke synes det er fedt at 

arbejde isoleret hjemme.  

Mona Svan: Hvis man ikke er fysisk sammen bliver det sværere at mærke kulturen i virksomheden. 

Karina Mernøe: Det uformelle og sociale velbefindende har stor betydning for vores præstationer 

på arbejdet. 

Pernille Duris: Det handler om at finde balancen – lige nu en enestående situation – vi er udfordret, 

når koden bliver knækket for fremtidens arbejdsplads. Nye medarbejdere skal inkluderes. Det er 

arbejdsgiverens opgave at introducere dem, der starter i en virksomhed til organisationen, hvis vi 

skal holde præstationsniveauet.  

7. Efteruddannelsesaktiviteter v/alle 

Bo Steen Larsen: Er der nye behov – noget Cphbusiness skal have fokus på? I må endelig melde 

tilbage hvis der er behov i virksomhederne.  

Lars Djernæs: Mulighed for efteruddannelse indenfor bærerdygtighed fx med 5 ECTS fag.  

8. Evt. 

Bo Steen Larsen: Online platform til møderne – Zoom eller ej? 

Karina: Ikke ideelt med Zoom, da Nordea giver ikke tilladelse til at anvende tjenesten. Foretrækker 

Teams 

Pernille Duris: Foretrækker Teams 

Bo Steen Larsen: Vi må prøve om det er muligt at anvende Teams næste gang 

 

Møder 2021 

 

Dato Sted 

18. marts 2021 kl. 10-12 Topdanmark 

18. maj 2021 kl. 10-12 Cphbusiness 

 


