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Dine nøglepersoner 
Herunder kan du se dine undervisere m.m. fra Finanssektorens Uddannelsescenter  

Uddannelsesansvarlig 
For at sikre optimal kommunikation mellem dig, din 
virksomhed og Finanssektorens Uddannelsescenter, 
foregår kommunikationen gennem den uddannelses-
ansvarlige i din virksomhed. Den uddannelses-
ansvarlige er den person, der på instituttets vegne, er 
ansvarlig for din uddannelse over for Uddannelses-
centret.  
I nogle virksomheder vil den uddannelsesansvarlige 
og elevvejlederen/mentoren af praktiske grunde være 
én og samme person. 

Elevvejleder/mentor 
Elevvejlederen/mentoren er kontaktpersonen mel-
lem dig og den uddannelsesansvarlige. Typisk vil 
mentoren være din kontaktperson i relation til: 
 praktiske forhold omkring uddannelsen 
 støtte i forbindelse med forberedelse til kurser -

herunder deltagelse i relevante arbejdsopgaver 
 sparring i forbindelse med praktiske øvelser 

som forberedelse til en undervisningsdag 
 personlige forhold i øvrigt. 
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Velkommen til Finansuddannelsen 
Din virksomhed har valgt at tilbyde dig din elevuddan-
nelse gennem Finanssektorens Uddannelsescenter. 
Du kan derfor glæde dig til en tidssvarende og spæn-
dende uddannelse! 
 
Hvad kan du forvente af din uddannelse? 
Med en finansuddannelse gennem Finanssektorens 
Uddannelsescenter kan du forvente en moderne og 
bred uddannelse. Du vil opleve en undervisning, der 
er noget anderledes end den undervisning, du har 
modtaget, for eksempel da du gik på handelsskolen 
eller gymnasiet. Du kan blandt andet forvente lærerige 
e-learning kurser til alle fag, udfordrende undervis-
ningsmateriale og top-motiverede undervisere!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle undervisere, du møder fra Finanssektorens Ud-
dannelsescenter, er undervisere som kun beskæftiger 
sig med og brænder for at uddanne medarbejdere i 
den finansielle sektor. Alle undervisere har en bag-
grund fra den finansielle sektor og et bredt kendskab 
til din uddannelse.  
 
Hvad forventer vi af dig? 
Ligesom du kan forvente af os, at vi gør vores bedste 
for at give dig den bedste uddannelse, har vi også 
nogle klare forventninger til dig. Finansuddannelsen 
skal gøre dig til fremtidens kunderådgiver. Du vil  der-
for vil du møde krav om, at du aktivt deltager i din ud-
dannelse. Vi forventer blandt andet, at du er motiveret 
og deltager aktivt i undervisningen og den praktiske 
uddannelse i din virksomhed, at du er velforberedt til 
alle kurser og at du stiller spørgsmål, hvis du er i tvivl. 
 
Den praktiske del  
Den praktiske del af din uddannelse sker i din virk-
somhed. Det er her, du skal lære, hvad din viden fra  

kurserne på finansuddannelsen kan bruges til i prak- 
sis, og det er her, du blandt andet stifter bekendtskab 
med din virksomheds særlige kendetegn, kundebetje-
ning, kundemøder, rådgivning og salg i praksis.  I din 
virksomhed vil du få tilknyttet en vejleder/mentor, som 
følger dig og din uddannelse i hverdagen.  
 
De bundne specialefag  
De bundne specialefag foregår på handelsskolen. Her 
introduceres du til de forskellige fagområder inden for 
den finansielle sektor og lærer, hvordan disse regule-
res og påvirkes af love, regler og det omkringliggende 
samfund.  
 
De valgfrie specialefag  
De valgfrie specialefag afholdes af Finanssektorens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddannelsescenter på konferencecentre eller lignen-
de i nærheden af din arbejdsplads. Her modtager du 
undervisning, der går i dybden med specifikke emner 
som for eksempel kreditvurdering, investering, pensi-
on, forsikring og bolig. På disse kurser vil du altid mø-
de en underviser fra Finanssektorens Uddannelses-
center, og med få undtagelser vil det være en af dine 
to klasselærere. 
 
Personlig Udvikling & Salg 
Disse kurser afholdes også af Finanssektorens Ud-
dannelsescenter og består af fire moduler, der er for-
delt over din elevtid, specielt udviklet til din uddannel-
se og målrettet dit fremtidige job. Her får du inspiration 
og sparring til din personlige udvikling, og du bliver 
introduceret til en række værktøjer, som giver dig en 
god ballast til rådgivning og salg til kunder. Det er bl.a 
her du lærer at omsætte de teoretiske input til kunde-
vendt kommunikation.  

Hvad? 

Hvor? 

Hvem? 



Den komplette rådgiver 
Vores mål med din elevuddannelse er at gøre dig til 
en komplet rådgiver. Det kræver, at der er balance 
mellem din faglighed, din personlige performance og 
dine kommunikative evner. Uddannelsen er derfor til-
rettelagt sådan, at der løbende arbejdes med punkter-
ne både på kurserne og i det praktiske forløb.  
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Fagligt 
Den grundlæggende faglige viden skal selvfølgelig 
være i orden. Det er den viden, du får på de forskellige 
kurser, som du skal igennem i løbet af din uddannel-
se. For at få denne viden ind på rygraden er det vig-
tigt, at teorien hænger sammen med praksis. Det vil 
sige, at du skal have mulighed for at bruge det tillærte 
i dit daglige arbejde i virksomheden. Det kan f.eks. 
være i form af kundemøder, udarbejdelse af finansielle 
dokumenter mv. Samspillet mellem teori og praksis 
understøttes af Base2Learn - se side 3.  
 
Personligt 
At være rådgiver kræver meget af dig som person. Vi 
giver dig mulighed for at arbejde med selvindsigt og  
forståelse for egen og  andres adfærd. Vi anser denne 
indsigt for essentiel i arbejdet med at skabe funda-
mentet for den bedste rådgivning og de bedste kunde-
oplevelser. Det er også vigtigt at du som person får 
sat dig nogle mål - og opnår disse - så du skaber 
energi og overskud i dit daglige arbejde. Derfor vil din 
tilgang til at sætte realistiske og relevante mål, være et 
tema som løbende behandles på kurserne i Personlig 
Udvikling & Salg.  

Kommunikativt 
Kommunikation til kolleger, kunder og andre samar-
bejdspartnere er en vigtig del af din arbejdsdag. Du vil 
opleve situationer, hvor du skal kommunikere beslut-
ninger, som har stor betydning for kunden. Det kan 
være bevilling af eller afslag på lån til drømmehuset.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
I dit job afhænger succes eller fiasko i høj grad af din 
evne til at kommunikere hensigtsmæssigt. Derfor er 
træning i kommunikation en væsentlig del af din ud-
dannelse.  
 
Teori og praksis 
For at blive den balancerede medarbejder, er det af-
gørende, at teori og praksis hænger sammen. Det du 
lærer på kurserne, skal prøves af i dit daglige arbejde i 
virksomheden. Undersøgelser viser nemlig, at op imod 
80 % af læringen sker før og efter kurserne. Derfor har 
du og din virksomhed et stort ansvar for, at du arbej-
der med relevante opgaver i praktikken.  
 
På Finanssektorens Uddannelsescenter har vi tæt 
kontakt til din elevvejleder/mentor og uddannelsesan-
svarlige for at hjælpe med at sikre, at sammenhængen 
opnås.  
 
Vi gør desuden brug af det interaktive værktøj Base-
2Learn.  

Faglig 

Personlig 

Kommunikativ 
Komplet 
rådgiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realkredit erhverv 
Du lærer at værdiansætte forskellige erhvervsejen-
domme og får kendskab til kreditvurderingen af er-
hvervskunder. Du får overblik over mulighederne for 
belåning af erhvervsejendomme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank erhverv 
Du får indblik i en erhvervsrådgivers typiske arbejds-
dag og lærer i den forbindelse om behandling af kun-
deengagementer. Du kommer her ind på virksom-
hedsprofilen, regnskabsanalyse og principperne for 
kreditvurdering og kreditindstilling. Du lærer om for-
skellige virksomhedsformer og sammenhængen mel-
lem kundens privat- og virksomhedsøkonomi. Du bli-
ver i stand til at redegøre for de typiske produkter, 
som den mindre erhvervsdrivende kan have behov for, 
og du lærer at skelne mellem drifts- og anlægsfinan-
siering. 
 
Eksamen 
Det er din lærer på handelsskolen, der fører dig til ek-
samen. Første gang er efter Bundne specialefag 4,  
hvor du skal udarbejde en synopsis på cirka fem sider, 
som vil danne grundlag for en mundtlig eksamen.  
 
Efter Bundne specialefag 5 skal du udarbejde en fag-
prøve i form af en rapport, der følges op af en mundt-
lig eksamen.  
 
Til de fleste kurser, som afholdes af Finanssektorens 
Uddannelsescenter, vil der efterfølgende være en 
skriftlig hjemmeopgave, som du får karakter for. For-
uden ovennævnte eksamener og hjemmeopgaver vil 
du opleve andre opgaver/prøver, som vurderes at væ-
re hensigtsmæssige i forhold til dit udviklingsforløb. 
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Liv 1 
Du lærer at identificere kundens risici og forsikringsbe-
hov og kan sammensætte en løsning baseret på grup-
peprodukter. Du bliver i stand til at beregne de skatte-
mæssige konsekvenser af præmiebetaling og forsik-
ringsudbetaling. Du lærer at rådgive om begunstigel-
se, og du får kendskab til de ydelser, der kan udbeta-
les fra det offentlige. 
 
 
 
 
 
 
Pension 1 
Du lærer om de gængse pensionsopsparingsproduk-
ter og kan beregne den skattemæssige konsekvens af 
at spare op. Du bliver i stand til at overskue konse-
kvenserne i forhold til de offentlige ydelser af at spare 
op.  
 
Pension 2 
Du lærer at afdække og analysere en kunde og bliver i 
stand til at beregne et løsningsforslag til ham/hende. 
Du føres grundigt ind i samspillet mellem privat opspa-
ring og offentlige ydelser, og du bliver i stand til at opti-
mere i forhold til udbetaling fra det offentlige. Du kan 
planlægge en nedsparingsperiode og kan skelne mel-
lem private og arbejdsgiverordninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pension 3 
Du lærer om særlige produkter som sportspensioner, 
ophørspension og pension til selvstændige. Du bliver 
desuden i stand til at behovsafdække de mere kom-
plekse kunder og finde de rigtige løsninger i forhold til 
produkter, sociale ydelser og det optimale nedspa-
ringsforløb. 
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De valgfrie specialefag 
Målene med de valgfrie specialefag er beskrevet på 
denne og næste side. De valgfrie specialefag udgør 
minimum 15 kursusdage.  
 
Udlån 1 
Du får kendskab til begreber som kreditpolitik og kre-
ditindstilling og får indblik i, hvordan kreditbehandling 
foregår i virksomheden. Du bliver i stand til at bruge 
den finansielle lommeregner til udregning af kundens 
rådighedsbeløb og øvrige nøgletal, og du kan bruge 
disse i beslutningsgrundlaget. Du lærer, hvordan du 
formidler et tilsagn og et afslag til en kunde. 
 
 
 
 
 
Udlån 2 
Du lærer at foretage dine egne kreditvurderinger i sim-
ple kundesager, og du kan deltage i vurderingen af de 
mere komplekse sager. Du får kendskab til de forskel-
lige typer af sikkerheder, og du lærer at etablere disse. 
Desuden lærer du, hvordan et misligholdt engagement 
behandles. 
 
 
 
 
 
 
 
Skade 1 
Du lærer om de forskellige skadesforsikringsproduk-
ter, og du bliver i stand til at sammenligne dæknings-
omfang imellem selskaberne. Du får kendskab til be-
hovsafdækningen af en kunde og kan sælge en løs-
ning på dækning frem for pris.  
 
Investering 1 
Du får kendskab til rådgivningsprofilen som værktøj i 
rådgivningsarbejdet, og du introduceres for de grund-
læggende placeringsformer som aftalekonti, obligatio-
ner, aktier og investeringsforeninger. Du lærer om 
kursdannelse og beskatning af afkast, og du lærer at 
skelne mellem de forskellige handelsformer. 

 
 
 
 
 
 
Investering 2 
Du lærer mere om de grundlæggende placeringsmu-
ligheder og bliver i stand til at rådgive om risiko, kurs-
dannelse og skat, og du forstår de vigtigste nøgletal. 
Du får kendskab til komplekse investeringsløsninger 
som garantiprodukter, optioner, futures og terminsfor-
retninger. Du får indblik i vigtigheden af at foretage 
porteføljeoptimering i forhold til konjunkturerne.  
 
Bolig 1 
Du lærer om sagsforløb og dokumenter i forskellige 
boligsager. Du får indblik i realkreditlånetyperne og de 
rådgivningsmæssige problemstillinger relateret hertil. 
Du får kendskab til forskellige boligtyper og reglerne 
for långivning til disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolig 2 
Du bliver i stand til at ekspedere kunderne i de almin-
deligste boligsager. Du lærer om indhold og forløbet af 
sager omkring byggeri og låneomlægning. Desuden 
får du indblik i emner som kurssikring, indfrielse og 
udbetaling af realkreditlån.  
 
Bolig 3 
Du lærer at rådgive privatkunden om de almindeligste 
forretninger på boligområdet, og du kan gå i dybden 
med rådgivning om f.eks. låneomlægning og indfriel-
se. Desuden får du indblik i belåning af specielle ejen-
domme og i forløbet af en tvangsauktion. 
 
 
 
 

 
På forsiden finder du en statusbar, som indikerer, hvor 
langt du er nået med dine daglige praktiske arbejdsop-
gaver i forhold til samlet mål pr. fagområde. Det giver 
dig struktur og tryghed for, at du får det fulde udbytte 
af uddannelsen.  
 
Samtaler 
Gennem et uddannelsesforløb er det vigtigt jævnligt at 
stoppe op og evaluere situationen. Det gøres ved 
samtaler, der afholdes mellem dig og din mentor. Dis-
se samtaler finder du også i din uddannelsesplan 
sammen med oplæg til den enkelte samtale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyheder 
På Base2Learn finder du også et Videncenter. Her 
finder du aktuelle finansnyheder fra relevante nyheds-
medier og diverse informationer og links fra Uddannel-
sescentret som vedrører dig og din uddannelse. 
 
Mere om Base2Learn 
Når du starter på uddannelsen, vil du naturligvis mod-
tage en grundig instruktion i værktøjets muligheder. 
 
 

Base2Learn 
På en uddannelse, hvor samspillet mellem teori og 
praksis er afgørende for din og din virksomheds suc-
ces, er der behov for et værktøj, der samler trådene 
og giver dig og virksomheden overblik over det 2-årige 
elevforløb. Du vil derfor stifte bekendtskab med Ba-
se2Learn, som er et virtuelt værktøj, der gør uddan-
nelsen mere overskuelig og forbedrer rammerne for 
din faglige og personlige udvikling. Det er udviklet i 
samarbejde med elever, elevvejledere/mentorer og 
uddannelsesansvarlige med udgangspunkt i deres 
erfaringer og behov. Der er derfor en stor chance for, 
at også du vil få stor glæde af dette redskab. Ba-
se2Learn indeholder bl.a. de funktioner, der er beskre-
vet herunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overblik 
Du kan koncentrere dig om det, der er vigtigt, når du 
ved, at du har overblik. Min uddannelsesplan i Ba-
se2Learn giver dette overblik gennem hele din uddan-
nelse. Følger du med her, er du altid med. 
 
Praktiske arbejdsopgaver 
I det daglige får du via Base2Learn inspiration til hvilke 
konkrete arbejdsopgaver, du kan løse i din virksom-
hed for at være bedst forberedt til de faglige kurser - 
og efterfølgende for at få teorien omsat til praksis.  
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De bundne specialefag 
De bundne specialefag er de første faglige kurser, du 
skal på. De er primært placeret i det første halve år af 
din uddannelse, og her introduceres du til de forskelli-
ge fagområder i den finansielle sektor og lærer hvorle-
des disse reguleres og påvirkes af love og regler og 
samfundet generelt. Undervisningen foregår på han-
delsskolen, og det er Finanssektorens Arbejdsgiverfor-
ening (FA) der stiller undervisere til rådighed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål med bundne 1 - 3 
Med udgangspunkt i temaet ”rådgiveren, kunden og 
virksomheden i den finansielle sektor”, er det målet, at 
du efter at have deltaget i undervisningen har opnået 
en række kompetencer, som er beskrevet herunder.  
 
Rådgiveren  
Du kan gennemføre en hensigtsmæssig dialog med 
udgangspunkt i kundens situation ved betjening, salg 
og rådgivning og samtidig at forklare, hvad et valg/
fravalg af et givent produkt/service betyder for kunden.  
Du kan indgå konstruktivt i gruppe- og projektarbejde 
og efterfølgende reflektere over processen. Du kan 
finde, analysere og anvende relevante informationer 
og målrettet og professionelt formidle din viden skrift-
ligt og mundtligt såvel internt som eksternt. 
 
Kunden  
Du kan forklare sektorens og virksomhedens metoder 
for segmentering og samtidig beregne og forklare op-
lysninger, som typisk indgår i tilbudsmateriale i sekto-
ren. Du kan forklare pensionsprodukter og rådgive om 
valg af betalingsformidlings- og indlånsprodukter.  
Du kan beregne og forholde dig til kundens privatøko-
nomi - herunder relevante sociale ydelser.  
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Virksomheden  
Du kan inddrage forretningsmæssige aspekter i for-
hold til produkt, kunde, segment og virksomhed og 
samtidig placere virksomheden i den finansielle mar-
kedsstruktur og sætte sektorens ydelser i relation til 
relevant rådgivning.  
 
Bundne 4 - Brancheprodukter 
Målet med modul 4 er, at du ud fra givne kundeoplys-
ninger kan matche branchens standardprodukter med 
kundens behov - både ved kundehenvendelser og ved 
opsøgende salg. Efter modul 4 skal du til en mundtlig 
eksamen på baggrund af en udarbejdet synopsis. Sy-
nopsen skrives på baggrund af en problemstilling i en 
eksamenscase.  
 
Bundne specialefag 1 - 4 udgør i alt 20 kursusdage 
inkl. eksamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundne 5 - Samfundsøkonomi og branchejura 
i den finansielle sektor 
Målet med modul 5 er, at du kan sætte den samfunds-
økonomiske udvikling i relation til kundens situation og 
produktvalg og anvende de juridiske regler, der relate-
rer sig til produkterne. På baggrund af en introduktion 
til opbygningen af økonomiske analysemodeller skal 
du kunne anvende disse til at analysere konjunkturud-
viklingen og andre samfundsøkonomiske problemstil-
linger samt kunne agere inden for sektorlovgivning og 
kundebetjeningsreglerne.  
 
Bundne specialefag 5 udgør i alt 5 dage.  
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Vi vil også arbejde med at sætte mål - og ikke mindst 
at nå dem! Du vil få nogle redskaber, som du kan bru-
ge i dit arbejde med dine egne målsætninger, og vi vil 
fra gang til gang følge op på disse, tilpasse dem og  
 

 
blive ved med at finde nye mål. Disse redskaber vil du 
få glæde af i relation til din karriere, men også i forhold 
til dit privatliv f.eks. i forhold til sport. 
 
Kurserne vil også bidrage til din teamforståelse, for  
allerede fra første modul vil vi arbejde i forskellige 
grupper, og du vil den vej igennem opdage vigtighe-
den af at kunne samarbejde med mange forskellige 
personer. Du vil se, hvilken rolle du selv har tendens til 
at påtage dig i et teamsamarbejde, og du vil få mulig-
hed for at prøve noget andet, ændre din nuværende 
stil og måske tage en anden indgangsvinkel næste 
gang. 
 
Blandt de salgsværktøjer, du vil møde på kurserne, er 
Salgsuret, der vil hjælpe dig med at strukturere dine 
kundemøder. Salgsuret vil samtidig give dig indblik i, 
hvad der sker i løbet af kundemødets forskellige faser, 
så du ved, hvad du skal være opmærksom på og hvil-
ke ’knapper’ du kan trykke på undervejs for at opnå de 
bedste salgsresultater og nå kunden med din rådgiv-
ning. 
 
 
 

Den valgfrie uddannelse 
Den valgfrie uddannelse, som består af valgfrie spe-
cialefag og  fire moduler om Personlig Udvikling og 
Salg, afholdes på et konferencecenter eller lignende i 
nærheden af din arbejdsplads. Her undervises du med 
enkelte undtagelser af en af dine to klasselærere fra 
Finanssektorens Uddannelsescenter.  
 
Underviserne har alle en rådgivningsmæssig bag-
grund fra den finansielle sektor suppleret med en in-
struktøruddannelse. Alle er ansat på en tidsbegrænset 
kontrakt, så den konsulent, du møder, har altid erfarin-
gerne fra sektoren tæt inde på livet.  

 
Personlig Udvikling & Salg 1 - 4 
En stor og vigtig del af arbejdet i virksomheden hand-
ler om kommunikation med kunder og kolleger. God 
kommunikation handler om selvindsigt og forståelse 
for andre, og som et led i Uddannelsescentrets elev-
uddannelse får du derfor udarbejdet en DiSC® Per-
sonprofil , som danner udgangspunkt for arbejdet med 
selvindsigt og forståelse for andres adfærd. På det 
første modul får du en personlig tilbagemelding på 
profilen og undervises i teorien og tankerne bag.   
 
DiSC® Personprofil giver et fælles sprog om menne-
skers adfærdsmæssige forskelligheder, som vi benyt-
ter løbende i undervisningen især i forbindelse med 
situationstræning.  
 
Du bliver desuden introduceret til en række forskellige 
værktøjer, som vil hjælpe dig med at finde den bedste 
udgave af dig selv i dit job som rådgiver.  
 
 



 
 

De bundne specialefag 
De bundne specialefag er de første faglige kurser, du 
skal på. De er primært placeret i det første halve år af 
din uddannelse, og her introduceres du til de forskelli-
ge fagområder i den finansielle sektor og lærer hvorle-
des disse reguleres og påvirkes af love og regler og 
samfundet generelt. Undervisningen foregår på han-
delsskolen, og det er Finanssektorens Arbejdsgiverfor-
ening (FA) der stiller undervisere til rådighed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål med bundne 1 - 3 
Med udgangspunkt i temaet ”rådgiveren, kunden og 
virksomheden i den finansielle sektor”, er det målet, at 
du efter at have deltaget i undervisningen har opnået 
en række kompetencer, som er beskrevet herunder.  
 
Rådgiveren  
Du kan gennemføre en hensigtsmæssig dialog med 
udgangspunkt i kundens situation ved betjening, salg 
og rådgivning og samtidig at forklare, hvad et valg/
fravalg af et givent produkt/service betyder for kunden.  
Du kan indgå konstruktivt i gruppe- og projektarbejde 
og efterfølgende reflektere over processen. Du kan 
finde, analysere og anvende relevante informationer 
og målrettet og professionelt formidle din viden skrift-
ligt og mundtligt såvel internt som eksternt. 
 
Kunden  
Du kan forklare sektorens og virksomhedens metoder 
for segmentering og samtidig beregne og forklare op-
lysninger, som typisk indgår i tilbudsmateriale i sekto-
ren. Du kan forklare pensionsprodukter og rådgive om 
valg af betalingsformidlings- og indlånsprodukter.  
Du kan beregne og forholde dig til kundens privatøko-
nomi - herunder relevante sociale ydelser.  
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Virksomheden  
Du kan inddrage forretningsmæssige aspekter i for-
hold til produkt, kunde, segment og virksomhed og 
samtidig placere virksomheden i den finansielle mar-
kedsstruktur og sætte sektorens ydelser i relation til 
relevant rådgivning.  
 
Bundne 4 - Brancheprodukter 
Målet med modul 4 er, at du ud fra givne kundeoplys-
ninger kan matche branchens standardprodukter med 
kundens behov - både ved kundehenvendelser og ved 
opsøgende salg. Efter modul 4 skal du til en mundtlig 
eksamen på baggrund af en udarbejdet synopsis. Sy-
nopsen skrives på baggrund af en problemstilling i en 
eksamenscase.  
 
Bundne specialefag 1 - 4 udgør i alt 20 kursusdage 
inkl. eksamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundne 5 - Samfundsøkonomi og branchejura 
i den finansielle sektor 
Målet med modul 5 er, at du kan sætte den samfunds-
økonomiske udvikling i relation til kundens situation og 
produktvalg og anvende de juridiske regler, der relate-
rer sig til produkterne. På baggrund af en introduktion 
til opbygningen af økonomiske analysemodeller skal 
du kunne anvende disse til at analysere konjunkturud-
viklingen og andre samfundsøkonomiske problemstil-
linger samt kunne agere inden for sektorlovgivning og 
kundebetjeningsreglerne.  
 
Bundne specialefag 5 udgør i alt 5 dage.  
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Vi vil også arbejde med at sætte mål - og ikke mindst 
at nå dem! Du vil få nogle redskaber, som du kan bru-
ge i dit arbejde med dine egne målsætninger, og vi vil 
fra gang til gang følge op på disse, tilpasse dem og  
 

 
blive ved med at finde nye mål. Disse redskaber vil du 
få glæde af i relation til din karriere, men også i forhold 
til dit privatliv f.eks. i forhold til sport. 
 
Kurserne vil også bidrage til din teamforståelse, for  
allerede fra første modul vil vi arbejde i forskellige 
grupper, og du vil den vej igennem opdage vigtighe-
den af at kunne samarbejde med mange forskellige 
personer. Du vil se, hvilken rolle du selv har tendens til 
at påtage dig i et teamsamarbejde, og du vil få mulig-
hed for at prøve noget andet, ændre din nuværende 
stil og måske tage en anden indgangsvinkel næste 
gang. 
 
Blandt de salgsværktøjer, du vil møde på kurserne, er 
Salgsuret, der vil hjælpe dig med at strukturere dine 
kundemøder. Salgsuret vil samtidig give dig indblik i, 
hvad der sker i løbet af kundemødets forskellige faser, 
så du ved, hvad du skal være opmærksom på og hvil-
ke ’knapper’ du kan trykke på undervejs for at opnå de 
bedste salgsresultater og nå kunden med din rådgiv-
ning. 
 
 
 

Den valgfrie uddannelse 
Den valgfrie uddannelse, som består af valgfrie spe-
cialefag og  fire moduler om Personlig Udvikling og 
Salg, afholdes på et konferencecenter eller lignende i 
nærheden af din arbejdsplads. Her undervises du med 
enkelte undtagelser af en af dine to klasselærere fra 
Finanssektorens Uddannelsescenter.  
 
Underviserne har alle en rådgivningsmæssig bag-
grund fra den finansielle sektor suppleret med en in-
struktøruddannelse. Alle er ansat på en tidsbegrænset 
kontrakt, så den konsulent, du møder, har altid erfarin-
gerne fra sektoren tæt inde på livet.  

 
Personlig Udvikling & Salg 1 - 4 
En stor og vigtig del af arbejdet i virksomheden hand-
ler om kommunikation med kunder og kolleger. God 
kommunikation handler om selvindsigt og forståelse 
for andre, og som et led i Uddannelsescentrets elev-
uddannelse får du derfor udarbejdet en DiSC® Per-
sonprofil , som danner udgangspunkt for arbejdet med 
selvindsigt og forståelse for andres adfærd. På det 
første modul får du en personlig tilbagemelding på 
profilen og undervises i teorien og tankerne bag.   
 
DiSC® Personprofil giver et fælles sprog om menne-
skers adfærdsmæssige forskelligheder, som vi benyt-
ter løbende i undervisningen især i forbindelse med 
situationstræning.  
 
Du bliver desuden introduceret til en række forskellige 
værktøjer, som vil hjælpe dig med at finde den bedste 
udgave af dig selv i dit job som rådgiver.  
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De valgfrie specialefag 
Målene med de valgfrie specialefag er beskrevet på 
denne og næste side. De valgfrie specialefag udgør 
minimum 15 kursusdage.  
 
Udlån 1 
Du får kendskab til begreber som kreditpolitik og kre-
ditindstilling og får indblik i, hvordan kreditbehandling 
foregår i virksomheden. Du bliver i stand til at bruge 
den finansielle lommeregner til udregning af kundens 
rådighedsbeløb og øvrige nøgletal, og du kan bruge 
disse i beslutningsgrundlaget. Du lærer, hvordan du 
formidler et tilsagn og et afslag til en kunde. 
 
 
 
 
 
Udlån 2 
Du lærer at foretage dine egne kreditvurderinger i sim-
ple kundesager, og du kan deltage i vurderingen af de 
mere komplekse sager. Du får kendskab til de forskel-
lige typer af sikkerheder, og du lærer at etablere disse. 
Desuden lærer du, hvordan et misligholdt engagement 
behandles. 
 
 
 
 
 
 
 
Skade 1 
Du lærer om de forskellige skadesforsikringsproduk-
ter, og du bliver i stand til at sammenligne dæknings-
omfang imellem selskaberne. Du får kendskab til be-
hovsafdækningen af en kunde og kan sælge en løs-
ning på dækning frem for pris.  
 
Investering 1 
Du får kendskab til rådgivningsprofilen som værktøj i 
rådgivningsarbejdet, og du introduceres for de grund-
læggende placeringsformer som aftalekonti, obligatio-
ner, aktier og investeringsforeninger. Du lærer om 
kursdannelse og beskatning af afkast, og du lærer at 
skelne mellem de forskellige handelsformer. 

 
 
 
 
 
 
Investering 2 
Du lærer mere om de grundlæggende placeringsmu-
ligheder og bliver i stand til at rådgive om risiko, kurs-
dannelse og skat, og du forstår de vigtigste nøgletal. 
Du får kendskab til komplekse investeringsløsninger 
som garantiprodukter, optioner, futures og terminsfor-
retninger. Du får indblik i vigtigheden af at foretage 
porteføljeoptimering i forhold til konjunkturerne.  
 
Bolig 1 
Du lærer om sagsforløb og dokumenter i forskellige 
boligsager. Du får indblik i realkreditlånetyperne og de 
rådgivningsmæssige problemstillinger relateret hertil. 
Du får kendskab til forskellige boligtyper og reglerne 
for långivning til disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolig 2 
Du bliver i stand til at ekspedere kunderne i de almin-
deligste boligsager. Du lærer om indhold og forløbet af 
sager omkring byggeri og låneomlægning. Desuden 
får du indblik i emner som kurssikring, indfrielse og 
udbetaling af realkreditlån.  
 
Bolig 3 
Du lærer at rådgive privatkunden om de almindeligste 
forretninger på boligområdet, og du kan gå i dybden 
med rådgivning om f.eks. låneomlægning og indfriel-
se. Desuden får du indblik i belåning af specielle ejen-
domme og i forløbet af en tvangsauktion. 
 
 
 
 

 
På forsiden finder du en statusbar, som indikerer, hvor 
langt du er nået med dine daglige praktiske arbejdsop-
gaver i forhold til samlet mål pr. fagområde. Det giver 
dig struktur og tryghed for, at du får det fulde udbytte 
af uddannelsen.  
 
Samtaler 
Gennem et uddannelsesforløb er det vigtigt jævnligt at 
stoppe op og evaluere situationen. Det gøres ved 
samtaler, der afholdes mellem dig og din mentor. Dis-
se samtaler finder du også i din uddannelsesplan 
sammen med oplæg til den enkelte samtale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyheder 
På Base2Learn finder du også et Videncenter. Her 
finder du aktuelle finansnyheder fra relevante nyheds-
medier og diverse informationer og links fra Uddannel-
sescentret som vedrører dig og din uddannelse. 
 
Mere om Base2Learn 
Når du starter på uddannelsen, vil du naturligvis mod-
tage en grundig instruktion i værktøjets muligheder. 
 
 

Base2Learn 
På en uddannelse, hvor samspillet mellem teori og 
praksis er afgørende for din og din virksomheds suc-
ces, er der behov for et værktøj, der samler trådene 
og giver dig og virksomheden overblik over det 2-årige 
elevforløb. Du vil derfor stifte bekendtskab med Ba-
se2Learn, som er et virtuelt værktøj, der gør uddan-
nelsen mere overskuelig og forbedrer rammerne for 
din faglige og personlige udvikling. Det er udviklet i 
samarbejde med elever, elevvejledere/mentorer og 
uddannelsesansvarlige med udgangspunkt i deres 
erfaringer og behov. Der er derfor en stor chance for, 
at også du vil få stor glæde af dette redskab. Ba-
se2Learn indeholder bl.a. de funktioner, der er beskre-
vet herunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overblik 
Du kan koncentrere dig om det, der er vigtigt, når du 
ved, at du har overblik. Min uddannelsesplan i Ba-
se2Learn giver dette overblik gennem hele din uddan-
nelse. Følger du med her, er du altid med. 
 
Praktiske arbejdsopgaver 
I det daglige får du via Base2Learn inspiration til hvilke 
konkrete arbejdsopgaver, du kan løse i din virksom-
hed for at være bedst forberedt til de faglige kurser - 
og efterfølgende for at få teorien omsat til praksis.  
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Den komplette rådgiver 
Vores mål med din elevuddannelse er at gøre dig til 
en komplet rådgiver. Det kræver, at der er balance 
mellem din faglighed, din personlige performance og 
dine kommunikative evner. Uddannelsen er derfor til-
rettelagt sådan, at der løbende arbejdes med punkter-
ne både på kurserne og i det praktiske forløb.  
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Fagligt 
Den grundlæggende faglige viden skal selvfølgelig 
være i orden. Det er den viden, du får på de forskellige 
kurser, som du skal igennem i løbet af din uddannel-
se. For at få denne viden ind på rygraden er det vig-
tigt, at teorien hænger sammen med praksis. Det vil 
sige, at du skal have mulighed for at bruge det tillærte 
i dit daglige arbejde i virksomheden. Det kan f.eks. 
være i form af kundemøder, udarbejdelse af finansielle 
dokumenter mv. Samspillet mellem teori og praksis 
understøttes af Base2Learn - se side 3.  
 
Personligt 
At være rådgiver kræver meget af dig som person. Vi 
giver dig mulighed for at arbejde med selvindsigt og  
forståelse for egen og  andres adfærd. Vi anser denne 
indsigt for essentiel i arbejdet med at skabe funda-
mentet for den bedste rådgivning og de bedste kunde-
oplevelser. Det er også vigtigt at du som person får 
sat dig nogle mål - og opnår disse - så du skaber 
energi og overskud i dit daglige arbejde. Derfor vil din 
tilgang til at sætte realistiske og relevante mål, være et 
tema som løbende behandles på kurserne i Personlig 
Udvikling & Salg.  

Kommunikativt 
Kommunikation til kolleger, kunder og andre samar-
bejdspartnere er en vigtig del af din arbejdsdag. Du vil 
opleve situationer, hvor du skal kommunikere beslut-
ninger, som har stor betydning for kunden. Det kan 
være bevilling af eller afslag på lån til drømmehuset.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
I dit job afhænger succes eller fiasko i høj grad af din 
evne til at kommunikere hensigtsmæssigt. Derfor er 
træning i kommunikation en væsentlig del af din ud-
dannelse.  
 
Teori og praksis 
For at blive den balancerede medarbejder, er det af-
gørende, at teori og praksis hænger sammen. Det du 
lærer på kurserne, skal prøves af i dit daglige arbejde i 
virksomheden. Undersøgelser viser nemlig, at op imod 
80 % af læringen sker før og efter kurserne. Derfor har 
du og din virksomhed et stort ansvar for, at du arbej-
der med relevante opgaver i praktikken.  
 
På Finanssektorens Uddannelsescenter har vi tæt 
kontakt til din elevvejleder/mentor og uddannelsesan-
svarlige for at hjælpe med at sikre, at sammenhængen 
opnås.  
 
Vi gør desuden brug af det interaktive værktøj Base-
2Learn.  

Faglig 

Personlig 

Kommunikativ 
Komplet 
rådgiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realkredit erhverv 
Du lærer at værdiansætte forskellige erhvervsejen-
domme og får kendskab til kreditvurderingen af er-
hvervskunder. Du får overblik over mulighederne for 
belåning af erhvervsejendomme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank erhverv 
Du får indblik i en erhvervsrådgivers typiske arbejds-
dag og lærer i den forbindelse om behandling af kun-
deengagementer. Du kommer her ind på virksom-
hedsprofilen, regnskabsanalyse og principperne for 
kreditvurdering og kreditindstilling. Du lærer om for-
skellige virksomhedsformer og sammenhængen mel-
lem kundens privat- og virksomhedsøkonomi. Du bli-
ver i stand til at redegøre for de typiske produkter, 
som den mindre erhvervsdrivende kan have behov for, 
og du lærer at skelne mellem drifts- og anlægsfinan-
siering. 
 
Eksamen 
Det er din lærer på handelsskolen, der fører dig til ek-
samen. Første gang er efter Bundne specialefag 4,  
hvor du skal udarbejde en synopsis på cirka fem sider, 
som vil danne grundlag for en mundtlig eksamen.  
 
Efter Bundne specialefag 5 skal du udarbejde en fag-
prøve i form af en rapport, der følges op af en mundt-
lig eksamen.  
 
Til de fleste kurser, som afholdes af Finanssektorens 
Uddannelsescenter, vil der efterfølgende være en 
skriftlig hjemmeopgave, som du får karakter for. For-
uden ovennævnte eksamener og hjemmeopgaver vil 
du opleve andre opgaver/prøver, som vurderes at væ-
re hensigtsmæssige i forhold til dit udviklingsforløb. 
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Liv 1 
Du lærer at identificere kundens risici og forsikringsbe-
hov og kan sammensætte en løsning baseret på grup-
peprodukter. Du bliver i stand til at beregne de skatte-
mæssige konsekvenser af præmiebetaling og forsik-
ringsudbetaling. Du lærer at rådgive om begunstigel-
se, og du får kendskab til de ydelser, der kan udbeta-
les fra det offentlige. 
 
 
 
 
 
 
Pension 1 
Du lærer om de gængse pensionsopsparingsproduk-
ter og kan beregne den skattemæssige konsekvens af 
at spare op. Du bliver i stand til at overskue konse-
kvenserne i forhold til de offentlige ydelser af at spare 
op.  
 
Pension 2 
Du lærer at afdække og analysere en kunde og bliver i 
stand til at beregne et løsningsforslag til ham/hende. 
Du føres grundigt ind i samspillet mellem privat opspa-
ring og offentlige ydelser, og du bliver i stand til at opti-
mere i forhold til udbetaling fra det offentlige. Du kan 
planlægge en nedsparingsperiode og kan skelne mel-
lem private og arbejdsgiverordninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pension 3 
Du lærer om særlige produkter som sportspensioner, 
ophørspension og pension til selvstændige. Du bliver 
desuden i stand til at behovsafdække de mere kom-
plekse kunder og finde de rigtige løsninger i forhold til 
produkter, sociale ydelser og det optimale nedspa-
ringsforløb. 
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Dine nøglepersoner 
Herunder kan du se dine undervisere m.m. fra Finanssektorens Uddannelsescenter  

Uddannelsesansvarlig 
For at sikre optimal kommunikation mellem dig, din 
virksomhed og Finanssektorens Uddannelsescenter, 
foregår kommunikationen gennem den uddannelses-
ansvarlige i din virksomhed. Den uddannelses-
ansvarlige er den person, der på instituttets vegne, er 
ansvarlig for din uddannelse over for Uddannelses-
centret.  
I nogle virksomheder vil den uddannelsesansvarlige 
og elevvejlederen/mentoren af praktiske grunde være 
én og samme person. 

Elevvejleder/mentor 
Elevvejlederen/mentoren er kontaktpersonen mel-
lem dig og den uddannelsesansvarlige. Typisk vil 
mentoren være din kontaktperson i relation til: 
 praktiske forhold omkring uddannelsen 
 støtte i forbindelse med forberedelse til kurser -

herunder deltagelse i relevante arbejdsopgaver 
 sparring i forbindelse med praktiske øvelser 

som forberedelse til en undervisningsdag 
 personlige forhold i øvrigt. 
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Velkommen til Finansuddannelsen 
Din virksomhed har valgt at tilbyde dig din elevuddan-
nelse gennem Finanssektorens Uddannelsescenter. 
Du kan derfor glæde dig til en tidssvarende og spæn-
dende uddannelse! 
 
Hvad kan du forvente af din uddannelse? 
Med en finansuddannelse gennem Finanssektorens 
Uddannelsescenter kan du forvente en moderne og 
bred uddannelse. Du vil opleve en undervisning, der 
er noget anderledes end den undervisning, du har 
modtaget, for eksempel da du gik på handelsskolen 
eller gymnasiet. Du kan blandt andet forvente lærerige 
e-learning kurser til alle fag, udfordrende undervis-
ningsmateriale og top-motiverede undervisere!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle undervisere, du møder fra Finanssektorens Ud-
dannelsescenter, er undervisere som kun beskæftiger 
sig med og brænder for at uddanne medarbejdere i 
den finansielle sektor. Alle undervisere har en bag-
grund fra den finansielle sektor og et bredt kendskab 
til din uddannelse.  
 
Hvad forventer vi af dig? 
Ligesom du kan forvente af os, at vi gør vores bedste 
for at give dig den bedste uddannelse, har vi også 
nogle klare forventninger til dig. Finansuddannelsen 
skal gøre dig til fremtidens kunderådgiver. Du vil  der-
for vil du møde krav om, at du aktivt deltager i din ud-
dannelse. Vi forventer blandt andet, at du er motiveret 
og deltager aktivt i undervisningen og den praktiske 
uddannelse i din virksomhed, at du er velforberedt til 
alle kurser og at du stiller spørgsmål, hvis du er i tvivl. 
 
Den praktiske del  
Den praktiske del af din uddannelse sker i din virk-
somhed. Det er her, du skal lære, hvad din viden fra  

kurserne på finansuddannelsen kan bruges til i prak- 
sis, og det er her, du blandt andet stifter bekendtskab 
med din virksomheds særlige kendetegn, kundebetje-
ning, kundemøder, rådgivning og salg i praksis.  I din 
virksomhed vil du få tilknyttet en vejleder/mentor, som 
følger dig og din uddannelse i hverdagen.  
 
De bundne specialefag  
De bundne specialefag foregår på handelsskolen. Her 
introduceres du til de forskellige fagområder inden for 
den finansielle sektor og lærer, hvordan disse regule-
res og påvirkes af love, regler og det omkringliggende 
samfund.  
 
De valgfrie specialefag  
De valgfrie specialefag afholdes af Finanssektorens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddannelsescenter på konferencecentre eller lignen-
de i nærheden af din arbejdsplads. Her modtager du 
undervisning, der går i dybden med specifikke emner 
som for eksempel kreditvurdering, investering, pensi-
on, forsikring og bolig. På disse kurser vil du altid mø-
de en underviser fra Finanssektorens Uddannelses-
center, og med få undtagelser vil det være en af dine 
to klasselærere. 
 
Personlig Udvikling & Salg 
Disse kurser afholdes også af Finanssektorens Ud-
dannelsescenter og består af fire moduler, der er for-
delt over din elevtid, specielt udviklet til din uddannel-
se og målrettet dit fremtidige job. Her får du inspiration 
og sparring til din personlige udvikling, og du bliver 
introduceret til en række værktøjer, som giver dig en 
god ballast til rådgivning og salg til kunder. Det er bl.a 
her du lærer at omsætte de teoretiske input til kunde-
vendt kommunikation.  

Hvad? 

Hvor? 

Hvem? 
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