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LÆR AT LAVE ET BUDGET



DAGENS PROGRAM

At flytte hjemmefra 
Introduktion

Øvelse 1: Så skal der shoppes møbler (Hvad koster det at flytte?)

Øvelse 2: Vælg din bolig (Faste udgifter til bolig?)

Øvelse 3: Bliver der råd til mad? (Variable udgifter til forbrug)

Øvelse 4: Penge vokser ikke på træerne (Indtægt, løn og job)

Afrunding



At flytte hjemmefra 
INTRODUKTION

Hvordan forestiller I jer, I skal bo, når I flytter hjemmefra?

Hvad har man brug for af ting, når man skal bo alene?

Hvad koster det at bo alene?

Hvad er et budget?

Hvorfor er det smart at have styr på sin økonomi?

kr.



Så skal der shoppes møbler
ØVELSE 1:

I skal nu løse øvelse 1, der handler om 
jeres udgifter ved at skulle flytte.

     Husk at læse øvelsesbeskrivelsen grundigt.



OPSAMLING ØVELSE 1

Hvor mange penge skal I bruge?

Hvor kan pengene komme fra? Opsparing? Forældre? Banken?

Er der noget på jeres liste, I kan undvære?

Hvad vil I helst undvære?



Vælg din bolig
ØVELSE 2:

I skal nu lave øvelse 2, hvor I skal vælge bolig. Bagefter 
skal I sætte boligens faste udgifter ind i jeres budgetark.

     Husk at læse øvelsesbeskrivelsen grundigt.



Hvilken type bolig valgte I og hvorfor?

Er I overraskede over udgifterne ved at bo i egen bolig? 

Var der nogen, der valgte forældrekøb?

Har I allerede gjort jer overvejelser over, hvordan I vil bo, 
når I flytter hjemmefra?

OPSAMLING ØVELSE 2



Bliver der råd til mad?
ØVELSE 3:

I skal nu lave øvelse 3, 
der handler om jeres variable udgifter til forbrug.

Husk, det kan være svært at vurdere, hvor meget man 
forbruger i gennemsnit, men kom så tæt på I kan.

     Husk at læse øvelsesbeskrivelsen grundigt.



Hvor mange udgifter til forbrug har I ca. hver måned?

Er beløbet større eller mindre, end I havde troet?

Har I overvejet, hvad I ville skære væk, hvis I manglede penge?

OPSAMLING ØVELSE 3
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Penge vokser ikke på træerne
ØVELSE 4:

I skal nu lave øvelse 4, der handler om indtægt og de penge, 
I skal bruge til at betale jeres faste og variable udgifter.

     Husk at læse øvelsesbeskrivelsen grundigt.

28



Hvordan forestiller I jer at tjene penge, når I flytter hjemmefra?

Har I overskud, eller mangler I penge til at dække jeres udgifter?

Kan I klare jer udelukkende med SU?

Kan I nævne nogle fordele og ulemper ved at tage ufaglært arbejde?

Når I skal vælge uddannelse til job, Hvor meget 

betyder lønnen for, hvad I vælger af uddannelse?

OPSAMLING ØVELSE 4
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Afrunding
Hvad har I fået ud af idag?

Kan I bruge jeres budget fra idag til noget?

Er der nogle emner, I mangler viden om?

Har I nogen, der kan hjælpe jer med 
spørgsmål om penge og økonomi?

kr.


