
 
 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonomuddannelsen 
 

Mødedato Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 9.00 – 11.00 

Mødested Online via Teams 

Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen 
John Brunsborg 
Hans Jørgen Skriver 
Jeanette Hedegaard Nielsen  
Charlotte Laurberg 
Thomas Cervin 
Martin Keinicke Vestergaard 
Morten Mellergaard 
Lene Buhl 
Nicolai Thorsø Lauridsen 
Richard Hansen 

Afbud Lene Gadgaard Vendelbo 
Jacob Møllgaard 
Lone Lund Nyborg 

Referent: Jeanette Hedegaard Nielsen 

Dagsorden: 

Ordstyrer: Berit Nørskou Pedersen 

Dagsordenen er fastsat i kommissoriet (se evt. vedhæftede) og er som følger: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
- godkendt 

2. Meddelelser fra formandskabet 
- Der er nu mere gang i hjulene på trods af corona situationen. Fra erhvervslivet oplyses det 

at der er godt gang i det hele – corona situationen mærkes ikke ret meget i det daglige, og 
måske er der endda flere opgaver end normalt. Rekrutteringer er godt i gang, der 
rekrutteres fra flere hylder, men der er ansat en praktikant fra EAMV i Holstebro.  

3. Sager til behandling 
i. Aktuelle emner: 

1. Studieordninger 
a. Der er lavet den første studieordning på PB finans – her er trukket på 

erfaringer fra andre akademier, udvalget kommer ind over, når der på 
et tidspunkt skal udvikles valgfag til uddannelsen. 

b. Finansøkonom: der er i denne uddannelse fokus på, at der nu er en 
ret fin studieordning, så der er lavet nogle få justeringer – mest 
omkring eksaminer og prøver, bl.a. mere digital orientering. Der er 
bl.a.  skåret ned på forberedelsestid og blevet mere case baserede 
eksaminer med mere brug af digitale tiltag.  

2. Evalueringer siden sidst: 
a. Der har ikke været evalueringer siden i sommer – nu afventes en 

større evaluering fra ”læringsbarometret” (landsdækkende 
undersøgelse, som afholdes hvert andet år). Resultatet kommer nok 
med til næste møde. 

b. Nicolai fortæller, at hans erfaring med denne evaluering er, at den 
kommer godt omkring studiet, men spørgsmålene heri bærer præg 
af at være ment til alle semestre og ikke kun 1. semester. 

3. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
Praktiksituationen 2021 for Holstebro v/JHN og Herning v/TLC 



 
 

Holstebro: 14 af 41 studerende har ikke praktikkontrakt på plads 

endnu – der er 9 i bank, 6 i revision, 8 i økonomi, 1 hos 

ejendomsmægler og 3 i egen virksomhed i studentervæksthuset. 

Nicolai spørger om det giver anledning til at vejlede de 

studerende i bestemte retninger. Berit oplyser at de oplever at 

studerende kun søger en plads ad gangen, måske de skal have 

flere ansøgninger afsted hurtigere. 

Herning: 55 skal i praktik – ca. 15 har ikke fået plads endnu. Ingen 

opgørelse på brancherne endnu. 

4. Rekruttering og optag 
Optag på finansøkonomuddannelsen på national plan – praktikpladser 2022 

v/CL 

Finansøkonom Herning/Holstenbro – opt sidste år 102 – nu 104 

samt yderligere 4 i Holstebro, så 108 ialt. På landsplan er der 

sidste år optaget 1450 og i 2020 er der optaget 1842 – en stigning 

på 27 procent. Vi skal være opmærksom på at der er flere der 

ønsker praktikpladser i 2022. Der er lige nu en meget lav 

dimittend ledighed, og det vil vi gerne blive ved med at have. 

Dania har 36 studerende fra dette område på den digitale 

uddannelse.  

Finansbacheloren – fremover kommer Kim Ehlers også med til 

møderne – der er optaget 26 på finansbacheloren. Måske er de 

fra nogenlunde samme målgruppe som finansøkonomerne, men 

det vides ikke med bestemthed. Det er en rigtig god start på den 

nye uddannelse. Praktikken ligger om efteråret som ikke 

kolliderer med finansøkonomernes praktikperiode. 

5. Virksomhedskontakt 
a. Charlotte oplyser at der arbejdes med forskellige virksomheder i 

uddannelsen. Aktuelt er der nu på 5. interne kontakt med en 
virksomhed, som inddrages i eksamenscasen.  

b. Lene byder ind med at det også er muligt med praktikpladser i det 
offentlige – Jeanette kan fortælle at der er praktikpladser i både 
Holstebro Kommune og hos Skat. 

c. Hans Jørgen – studietur til København sidste år – dog ikke i år. I 
Herning har de haft oplæg. Thomas bekræfter, at studietur og 
alternativt besøg af de forskellige brancher i huset har fungeret rigtig 
godt. Indsatsen for at holde en tæt kontakt til virksomhederne er stor. 

d. Hans Jørgen: Praktikmessen i august blev afholdt, dog med større 
afstand. Berit synes det var fint at der var delt lidt mere op. De 
studerende fra Holstebro havde fået besked med MEGET kort varsel.   

e. Nicolai byder ind med at det var fint at få oplæg fra forskellige 
brancher som ny studerende – dog manglede bank. Han kunne godt 
tænke sig at høre mere til tidligere studerende. Der var dog sat for 
lang tid af til de enkelte oplæg. Dog oplyses det af Charlotte, at Bank 
var repræsenteret i Holstebro.  

f. Nicolai spørger også ind til om det er ok at søge studiejob i 
brancherne – Berit byder ind med at man altid kan søge, men at de 
fleste studiepraktikanter er langt i deres studie. 

6. Digitalisering i uddannelsen 
a. Thomas fortæller at den digitale undervisning under nedlukningen 

fungerede godt, og de fleste undervisere tager nok digitale tiltag mere 



 
 

med i undervisningen nu hvor der er lukket op igen. Nu kører vi fysisk 
undervisning og supplerer med det digitale.  
Chatfunktioner bruges nu meget mere af både undervisere og 
studerende.  
Hans Jørgen supplerer med at der efter genoplukningen er stort 
fokus på læring på digitale platforme i undervisergruppen. Thomas 
oplever at vejledning ved afsluttende eksamensprojekter er blevet 
meget bedre, når der er mulighed for at bruge møde og 
chatfunktioner i vejledningen.  
Berit oplyser at hun har oplevet at nogle studerende havde svært ved 
at holde sig selv i gang med digital undervisning – studiegrupper er 
et godt værktøj til at holde sig selv i gang.  
Martin har oplevet nedlukningen som studerende, hans synes at 
vejledning fungerede godt, men savnede samspillet med 
underviserne i læringssituationen.  
Charlotte: I Holstebro har der været ugentlig opfølgning på de 
studerende, som oplevedes at have behovet, både hvis de ikke 
deltog i den digitale undervisning og hvis de bare opfattedes som om 
de kunne have udbytte af opfølgning.  
John oplyser at den digitale indsats i forhold til at udvikle 
undervisningen, så den kan blive endnu bedre, hvis der sker en 
nedlukning igen. 
Hans Jørgen – stort set ingen frafald og beståelsesprocenten var 
nogenlunde som det plejer, så tallene siger at undervisningen under 
nedlukningen lykkedes. 

7. Udviklingstendenser og videnkilder: 
a. Intet nyt på dagens møde. 

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
- Hans Jørgen – lige nu er Erhvervsakademi MidtVest i gang med en Akkreditering. 

Processen er i gang, og foregår digitalt. Indtil videre går det meget godt – specielt ses på 
videndeling, digitalisering, frafald m.v. 

5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne: 
- En lille runde 
- Lene fra HK: skønt at vi ikke ønsker at uddanne til ledighed og at den offentlige sektor også 

har vores fokus. 
- Morten fra Jyske Bank – der er super travlt med at finansiere alt muligt fra sommerhuse til 

campingvogne. 
- Richard fra Beierholm: generel travlhed. Der bliver en stor efterspørgsel efter andre ydelser 

af mere administrativ art, som der gerne vil bidrages med og de ønsker at målrette en 
uddannelse hertil, så de både tager revisionstrainees og økonomitrainees ind i løbet af et 
år eller senest i 2022. Beierholm har været i Holstebro og holde oplæg – det er de glade 
for at deltage i. Det nævnes at bachelorernes praktik i efteråret ikke er et ret godt tidspunkt, 
for der er for lidt at lave der. Berit supplerer med at der her er tale om 5 måneders praktik 
– i Ringkøbing Landbobank har de brugt at have bachelorer i praktik de seneste år, og der 
har tidspunktet passet fint – de vil i hvert fald stadig gerne have bachelorer i praktik 
fremadrettet, og gerne fra Herning, hvis der er et match. 

6. Næste møde 
- Fællesmøde med alle udvalg - John oplyser at det er den 9. februar.  

7. Evt. 
- Ikke noget nyt til dette punkt.  

 

 

 


