
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 

REFERAT 

Dato: 18. maj 2021 kl. 10.00 – 12.00 
Sted: Teams – link 
  
Deltagere: Gitte Laursen (DE), Mona Svan (Nordea udpeget af Finansforbundet), Jannik 

Lundsbjerg (Topdanmark), Karina Mernøe (Nordea), Lars Djernæs (FA), Elsebeth Riis Pedersen 
(Cphbusiness), Bo Steen Larsen (Cphbusiness), Karen Almdal (Cphbusiness) 

 
Afbud: Søren Christensen (FIB-Studerende), Allan Bo Christensen (FOAK) 

 

Dagsorden: 
 

Godkendelse af referat fra den 18. marts 2021 

Godkendt 
 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

 
Status på kvote 2-ansøgninger og optag efterår 2021 v/Bo Steen Larsen 

Se bilag.  
Bo Steen Larsen:  

Stor fremgang på kvote-2 ansøgninger - ca. 75% stigning på FIB og 50% på FIN. Trenden 

fortsætter i den samlede ansøgerstatistik for sommer 2021. 
 

Karina Mernøe: Er der nogen aldersforskydninger i dem der søger? God pointe, som vi 

undersøger og vender tilbage med. 
 

Bo Steen Larsen: Sommeroptag: FIN 10 hold + 1 online-hold. Onlineholdet er nyt. På FIB øger 
vi optaget til 9 hold (fra 8 sommer 2020). Vi oplever øget behov efter FIB fra sektoren.  

 

Lars Djernæs: Positivt med øget optag. Hvem er målgruppen for online-holdet? Er frafaldet 
inkluderet i det stigende antal hold I optager? 

 
Bo Steen Larsen: Vi ved endnu ikke hvem, der søger ind på Online-holdet, men det er 

studerende, som aktivt søger uddannelsen på Cphbusiness. Vi forventer større frafald på 

Online-holdet. Vi har fokus på frafald, men vurderer at der ikke er et øget frafald.  
 

Mona Svan: Kan Onlineholdet rette sig mod Bornholmerne? Evt. så de kan etablere en lokal 

studiegruppe.  
 

Bo Steen Larsen: Det kan sagtens lade sig gøre, men vi må ikke underkende den sociale 
kontekst i forhold til læring. Blendede forløb er kommet for at blive, og vi simulerer 

fremadrettet med 70% fysisk undervisning og 30% online på de fysiske hold tilpasset de 

enkelte undervisningsforløb. Vi har gode erfaringer med online-vejledning. 
 

Karina Mernøe: Det bliver interessant at se på aldersfordelingen. Aldersfordeling ift. omskoling, 
kan evt. også have betydning for online-holdet.  

 



Bo Steen Larsen: Der skal være forventningsafstemning ift. online-holdet. Vejen frem er at 
målrette, hvem der søger online-holdet. 

 

Jannik Lundsbjerg: Niels Brock startede for 4 år siden onlineundervisning på nogle hold og har 
gode erfaringer med det.  

 
Bo Steen Larsen: Vi følger det nøje og især mht. praktiksituationen ift. i det øgede optag. 

 

 
 

 

Opfølgning på kvalitet - Uddannelsesrapporter v/Elsebeth Riis Pedersen og Bo Steen 
Larsen 

Se bilagt.  
Elsebeth Riis Pedersen: Fokus på Revelans, indhold, niveau, tilrettelæggelse og 

videngrundlaget.  

Udfordringer i Coronatiden bl.a. sorte skærme. Vigtigt at det fremragende samarbejde med 
aftagervirksomheder og brancheforeninger og eksterne undervisere fortsætter. 

FIN udfordring med studieintensiteten.  
 

Karen Almdal: Øget fokus på feedback ifm afleveringer, fremlæggelser, i breakout rooms i alle 

teams. Vi gør også mere for at italesætte feedback, da flere studerende ikke opfatter, at det er 
feedback, medmindre det er direkte feedabck på afleveringer/fremlæggelser.  

 

Elsebeth Riis Pedersen: Indsatsområder: fastholdelse, matematik, post-corona, onboarding, 
videnfaggrupper, feedback. 

 
Bo Steen Larsen: Forsknings og udviklingsprojekter – Det digitale kundemøde. Lektor Ane Bo 

Johansen har en artikel i Finanswatch.  Se vedhæftede fil.  

 
Elsebeth Riis Pedersen: Strategisk fokusområder frem til 2025: Grøn omstilling, Innovation, 

Forretning og Lederskab.  
 

Dimittender – sommer 2021 v/Brancherne og aftagere 

Bo Steen Larsen: forventer 262 dimittender på FIN sommer 2021 med Online dimission. 
 

 

Profilering af uddannelserne post Corona - nye trends v/alle 
Bo Steen Larsen: Hvad sker derude hos jer? Hvad skal vi være opmærksomme på? 

 
Jannik Lundsbjerg: Meget glade for de praktikanter, de får fra Cphbusiness. Efterspørger flere 

end de kan få både FIN og FIB. 

 
Karina Mernøe: Mange ressourcer på at onboarde praktikanter her i januar i Corona-tider. 

Hører I noget? 
 

Bo Steen Larsen: Fine og positive tilbagemeldinger fra de studerende.  

Bo Steen Larsen: Fantastisk at den finansielle sektor har sikret alle relevant praktik - både I, vi 
og de studerende har klaret denne Corona-tid med relevant praktik.  

 
Bo Steen Larsen: Hvad er strategien fremadrettet mht. at arbejde hjemme og arbejdstid? 

 

Gitte Laursen: I fremtiden vil mæglerne forsat møde i butikkerne og ikke arbejde hjemmefra. 
Det er vigtigt fortsat at sikre uddannelse, og sektoren har et stort behov for studerende.  

 



Mona Svan: Arbejdsmiljølovgivning tager ikke højde for, at vi skal arbejde så meget hjemme, 
men oplever en stor vejlilje til fleksibilitet. Mange savner hinanden, og der bliver arbejdet på at 

finde modellen for, hvordan vi fremover arbejder i en kombination af at arbejde hjemme og på 

kontoret. Enkelte pengeinstitutter er langt fremme, men det er meget forskelligt. Stor velvilje 
og respekt for dem der gerne vil arbejde hjemme hhv. på kontoret. 

  
Jannik Lundsbjerg: Vi har lavet mange undersøgelser. Konklusionen er 2-3 dage hjemme om 

ugen – det bliver de enkelte kontorer med nærmeste leder, der aftaler, hvordan arbejdet 

arrangeres. Der er gjort mange indsatser på området. 
 

Karina Mernøe: Arbejdet er i gang. Der bliver en differentiering mellem medarbejdere i 

kundelinje og hovedkontoret. Nogle ting mangler stadig at blive afklaret fx hvem har ansvaret 
ift. arbejdsmiljøloven. Svært i forhold til en kultur omkring orientering mod team eller 

individuelt.  
 

Jannik Lundsbjerg: Fokus på hvad der sker psykisk hos medarbejdere, når man arbejde meget 

hjemme. På kontoret vil vi se mere indretning mod, at vi også skal være sociale, når vi er på 
kontoret. Og der også skal være social oplevelse at komme på kontoret. Fx hos Implement. 

 
Lars Djernæs: Hører det samme fra andre virksomheder – medarbejderne tilbydes 

hjemmearbejde i større omgang ofte 2-3 dage frivilligt om ugen. Andre mener, det betyder 

meget, at vi fysisk er sammen og fremadrettet arbejder sammen. 
  

Mona Svan: Kontoret skal kunne noget andet, når vi ikke kommer der så tit. Vi skal kunne 

mødes i grupper og planlægge sammen. Hjemmekontoret er ofte udlån og kan være en 
udfordring.  

 
Bo Steen Larsen: Vi drøfter også fremmøde contra hjemmearbejde både hos studerende og 

undervisere. Fokus på kompetencesiden i forbindelse med online-undervisning og 

kunderådgivning.  
 

Jannik Lundsbjerg: Hyret en konsulentvirksomhed til at rådgive om online rådgivning.  
 

 

 
 

Årshjul og mødedatoer for 2021/2022 v/alle 

Bo Steen Larsen: I må endelig komme med forslag til emner/temaer vi kan drøfte i udvalget. 
Fungerer det godt nok? 

 
Lars Djernæs: Det kunne også være interessant at dykke ned i uddannelsernes fag, især når 

uddannelserne bliver ændret/opdateret.  

 
Studieordningerne er bestemt af netværket, men det er vigtigt, at Bo kan tage behovet for nye 

kompetencer med i netværket.  
 

Gitte Laursen: Vil gerne give input til branchevidengrupper, og hvordan de kan blive optimeret. 

Hvad ser Cphbusiness og hvordan kan Uddannelsesudvalget supplere.  
 

 
Evt.  

Status på AU i Finansiel Rådgivning. 

Elsebeth Riis Pedersen: Efteråret 2021 implementeres 3 nye fag (Markedsføring & 
Forretningsforståelse (5 ECTS), Samfundsøkonomi i mæglerbranchen (5ECTS) samt 



Erhvervsjura for ejendomsmæglere (10 ECTS). Foråret 2022 implementeres de 3 nye boligfag 
. 

Dermed er den nye Ejendomsmægleruddannelse fuldt etableret. 

 
Gitte Laursen: Opsplitningen af Erhvervsjura og Samfundsøkonomi i forhold til ejendomslinjen 

og banklinjen vil give mange overgangsordninger.  
 

Elsebeth Riis Pedersen: Vi følger tilmeldingerne og holdoprettelserne her i efteråret meget tæt. 

Banklinjens hold skal nok blive bevaret i en eller anden form i samarbejde med de andre 
akademier, så de studerende får mulighed for, at gennemføre deres uddannelse.  

 

Lars Djernæs: Vi ser et større potentiale i online undervisning post-corona.  
 

Karen Almdal: Cphbusiness vil gerne i dialog med DE om opdatering af pensum på FIN i 
brancheretningsfaget Ejendomshandel.  

 

Gitte Laursen: DE vil også gerne i dialog. DE skal se på pensum i AU i Ejendomshandel og vil i 
den forbindelse også gerne se på e-bogen som FIN anvender.  

 
 

Kommende møder:  

Udvalget bør være opmærksom på, om der før eller efter mødedatoen afholdes møder i 
”baglandet”, som indeholder relevant input til uddannelsesudvalgets møde. Hvert medlem 

kommer input til Bo, så vi kan optimere udvalgets arbejde. 

 
Karina Mernøe: Det kan være en fordel, at der er lidt tid mellem møderne i Uddannelses- 

udvalget, FA-møderne og i Advisory Board møderne.  
 

Bo Steen Larsen udsender en Doodle vedr. mødedatoer ultimo august og oktober 

 


