
Kære underviser!

Velkommen til ‘At flytte hjemmefra - lær at lave et budget’ er et materiale udviklet til udskolingen 
med henblik på at give dine elever en dybere forståelse af privatøkonomi og begreber som 
budgetter, udgifter og indtægter. Denne korte vejledning vil sammen med lærer slides guide dig 
trygt og forståeligt gennem forløbet.

Forløbet arbejder med case scenariet: “at flytte hjemmefra”. Selvom det ikke er lige op over for 
eleverne at skulle flytte, kan eleverne relatere sig til problemstillingerne, hvilket kan styrke deres 
motivation og ejerskab for øvelserne. Desuden får eleverne gjort sig nogle refleksioner, som de 
senere kan trække på, når det bliver aktuelt at flytte hjemmefra. 

Rigtig god fornøjelse!

Faglige mål for materialet
MATEMATISK KOMPETENCE

Efter 9. klasse:
 • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.
 Herunder: Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra

 omverdenen.

SAMFUNDSFAG, FAGOMRÅDET ØKONOMI

Efter 9. klasse:
 • Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder.
 • Eleven har viden om privatøkonomiske begreber.
 • Eleven har viden om grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb.

Derudover arbejdes med begreber som budget, indtægter, udgifter og omkostninger.

Struktur og tidsramme
Materialet består af fire dele, hver med tilhørende øvelser og med tilhørende lærer slides, som 
guider dig igennem forløbet. Lærer slides er designet til at blive vist på klassens digitale tavle 
eller på projektor. De er bygget op med to slides til hver delopgave; en introduktion til de enkelte 
øvelser samt nogle opfølgende spørgsmål til klassen i fællesskab, når eleverne har lavet øvelsen. 
Til hver øvelse er der lavet en kort øvelsesbeskrivelse, som du kan henvise eleverne til, inden de 
går igang. 

Materialet kan afvikles i 2-4 lektioner. I nogle af øvelserne er der lagt op til, at man som 
underviser kan lade eleverne selv finde priser på nettet. Der er dog angivet aktuelle og realistiske 
prisforslag, så det er ikke nødvendigt, at eleverne laver deres egen research - det er op til dig!

Lærervejledning



Oversigt over forløb og drejebog
Materialet indeholder:
 • Denne lærervejledning
 • Lærer slides til stilladsering af forløbet
 • Budgetark til eleverne (Printes og udleveres)
 • 4 Øvelsesark til eleverne (Printes og udleveres)

DEL OG EMNE LÆRERREMEDIER 
(slides)

ELEVREMEDIER

• Fælles spørgsmål til 
åbning af emnet
• Præsentation af 
flyttebudget

Slide 3 Bilag 1: 
Samlet flyttebudget

Eleverne skal ikke 

skrive i det endnu

Noter: Som introduktion er det en god ide at tale om nogle overordnede emner, der 
relaterer sig til det videre arbejde. På det første slide er derfor angivet nogle spørgsmål, 
I kunne drøfte fælles i klassen.

Introduktion:

Omkostninger ved at flytte

Slide 4 og 5 Bilag 2: 
Ark med priser på nye 
ting til hjemmet

Evt. computer til research

Noter: Her skal eleverne finde priser på de ting (møbler o.a.), de mangler for at kunne bo alene.

Her kan du lade eleverne undersøge priser selv. Dette kunne f.eks. være på det brugte 
marked, hvor der kan være mange penge at spare ift. at købe nyt (og hvor eleverne kan 
være mere bæredygtige).

Bemærk: Beløbet skal ikke bruges som en del af deres månedlige budget i det videre forløb. 
Det skal give eleverne en ide om, at der kan være en væsentlig udgift forbundet med at 
flytte, som kan kræve en opsparing, lån eller lignende. 

Del 1:

Faste udgifter når man bor 
alene

Slide 6 og 7 Bilag 3: 
Boligark med faste 
udgifter

Noter: Her skal eleverne vælge en bolig. Rammen kan enten være, at eleverne kun skal 
vælge noget, der synes at være realistisk, eller at de kan få lov at drømme lidt og vælge den 
bolig, de føler mest for.

Inden for den økonomiske begrebsverden er der her tale om faste udgifter, hvilket er de 
udgifter, du betaler regelmæssigt, fx. hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år. 

Del 2:



DEL OG EMNE LÆRERREMEDIER 
(slides)

ELEVREMEDIER

Forbrug og variable 
udgifter

Slide 8 og 9 Bilag 4: 
Ark med udgifter til 
forbrug

Evt. computer til research

Noter: I denne øvelse skal eleverne prøve at regne sig frem til, hvor mange penge de bruger 
på forbrug om måneden. Der er her tale om variable udgifter, der dækker over alle de 
udgifter, du ikke betaler til fast, men bruger penge på en gang i mellem. 

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor meget man bruger på en række ting, særligt når 
det er et månedligt gennemsnit. Eleverne må komme så tæt på, de kan, og det er en god 
øvelse, som også er nødvendig for at kunne lægge et brugbart budget. Samtidig er det en 
øvelse, der kan give eleverne indsigt i, hvor mange penge de rent faktisk bruger - selvom de 
måske ikke på nuværende tidspunkt betaler (alle) tingene selv.

Del 3:

Forbrug og variable 
udgifter

Slide 10 og 11 Bilag 5: 
Ark med forskellige typer 
af indtægter og jobs

Noter: Den sidste øvelse går ud på, at eleverne skal holde alle deres månedlige udgifter 
op imod en form for indtægt. Her er der lagt op til, at eleverne kan sammenligne deres 
månedlige udgifter med SU, elevløn og ufaglært arbejde. Hvis eleverne er i tvivl, om de 
skal på en erhvervsuddannelse, og hvilke uddannelser, der kan være tale om, kan de eller 
I undersøge det på www.studentum.dk/soeg/erhvervsuddannelser

Til denne øvelse hører også et suppleringsark med gennemsnits-indtægter fra forskellige 
jobs. Den kan I bruge til at stille elevernes nysgerrighed, og hvis I har tid og lyst, tale om, 
hvilke jobs de drømmer om, og hvor meget det betyder for dem, hvad man tjener.

Del 4:

Fælles spørgsmål til 
afrunding af emnet

Slide 12

Noter: For at runde emnet ordentligt af, kan I tage udgangspunkt i de spørgsmål, 
som er på slide 12.

Afrunding:



Seng 1100 kr. - 4000 kr. 

Garderobeskab/kommode 1400 kr. - 3200 kr. 

Sofa 1300 kr. - 7000 kr. 

Sofabord 350 kr. - 2400 kr. 

Spisebord 350 kr. - 4500 kr. 

Spisestole (pr. stk) 150 kr. - 700 kr. 

Kontorstol 400 kr. - 2400 kr.

Så skal der shoppes møbler! 
ØVELSE 1:

 (Flytteudgifter)

Find ting på listen, du skal bruge, når du flytter, og regn ud, hvad de samlede udgifter er ved at 
flytte. Overvej hvad du har i forvejen, og hvad du har brug for.

I listen er angivet priser, baseret på forskellige varehuse. Der er angivet et prisinterval ud for 
hver ting. Ved den billigste pris får du det billigste produkt, men kvaliteten vil ofte være dårligere, 
end hvis man bruger lidt flere penge. 

Du skal vælge, hvor meget du kan og vil bruge på de enkelte ting. Overvej blandt andet, 
om der er ting, hvor du vil investere i en dyrere og måske bedre vare. Husk dog, det er dejligt 
med kvalitetsvarer, men man skal have råd til det. Man kan godt få et spisebord til 40.000 kr., 
men det er næppe aktuelt for dig.

Hvis I har tid til det i klassen, kan I selv researche og finde alternativer og angive jeres egen pris 
i kolonnen til højre, f.eks. fra det brugte marked. Husk at aftale det med jeres lærer, inden I 
begynder at researche på nettet.

Nederst er der tomme felter, som I kan udfylde med andre ting, I måtte mangle.

Udfyld arket med de ting, du skal bruge, og 
udregn det samlede beløb, du skal bruge

EMNE PRIS SAMLET UDGIFT



EMNE PRIS SAMLET UDGIFT

Gardiner 500 kr. - 1500 kr. 

Bestik  200 kr. - 600 kr. 

Service (tallerkner, skåle) 300 kr. - 700 kr. 

Gryder og pander 550 kr. - 1200 kr. 

Gulvtæppe(r) 400 kr - 3000 kr. 

Badeværelsesting  200 kr - 700 kr.(opbevaring, badeforhæng o.a.)

I alt (beløbet indføres under udgifter til flytning i budgetarket)



 (Faste boligudgifter)

Når du flytter for dig selv, er der en række faste omkostninger, som skal betales enten hver 
måned, hvert kvartal eller hvert år. Det er udgifter som husleje, afdrag på lån, vand, varme, 
elektricitet, forsikringer og lignende. Det er meget begrænset, hvad du selv har af råderum 
over dine faste udgifter. Du kan f.eks. ikke vælge at spare på huslejen i nogle måneder.

Du skal nu vælge din bolig ud fra nedenstående muligheder. Vi har gjort det lidt nemt for dig 
og samlet de faste udgifter til én post (et beløb), som skal betales hver måned. Efter du har 
valgt bolig, skal dette beløb indsættes i det samlede budgetark under faste udgifter.

Husk, at det kræver en vis indtægt/indkomst at kunne betale for en dyr bolig. 

Vælg din bolig
ØVELSE 2:

Vælg din bolig og indsæt 
beløbet med de faste 
udgifter i dit budgetark.

Kollegium
Fedt, nu skal der festes og hygges på kollegium! 

Husk du har rengøring og opvasketjans om mandagen!

Faste månedlige udgifter: 3200 KR.

Flytte sammen med kæresten
Der er nogen, der siger, det er sundt at prøve at bo alene. 

Men det må vente til en anden gang. Dig og kæresten flytter begge 
hjemmefra og direkte i en treværelses lejlighed.

Faste månedlige udgifter: 4800 KR.

Egen lejlighed
Det bliver skønt at bestemme alting selv, og det kommer du 
til i din nye toværelses lejlighed - bortset fra udgifterne selvfølgelig.

Faste månedlige udgifter: 6000 KR.



Egen villa
Du har store ambitioner fra første fløjt og er allerede på vej til 
et topjob i it-branchen (eller det der ligner). Flyt i villa og mærk, 
hvor mange penge det kan koste at bo i luksus.

Faste månedlige udgifter: 13.500 KR.

Forældrekøb
Det kan næsten føles som snyd for dem, der ikke har forældre, 
der kan lægge et par millioner for en lejlighed til deres nyvoksne poder.

Det kan du ikke tage dig af. Dine forældre køber en lejlighed til dig 
og er gavmilde med den husleje, de opkræver af dig.

Faste månedlige udgifter: 2000 KR.

Kollektiv
Du er den sociale type, der har 3 gode venner, der er det samme.

I er overbeviste om, at fælleskabet er vejen frem, og I kan 
sagtens fordele pligterne mellem jer. I har tilmed fundet et hus 
med 4 værelser og en fællesstue, I kan bo i.

Faste månedlige udgifter: 3600 KR.



Bliver der råd til mad?

Mad og drikke 

Slik og søde sager 

Internetabonnement 

Telefonabonnement 

TV-streaming (Netflix, HBO, Viaplay o.a.) 

Musikstreaming (Spotify, YouSee Musik, Tidal o.a.) 

Medielicens (1.927 kr. årligt - skal betales, hvis du har internet og TV, tablet eller telefon) 

Apps og gaming (spil, skins o.a.) 

Transport (Rejsekort o.a.) 

Medlemsskab til fitness 

Nu skal du regne på dine udgifter til forbrug. Man kalder dem også variable udgifter. Det er 
udgifter, du har et stort råderum over, i modsætning til de faste udgifter. Nogle udgifter, som 
eksempelvis cafebesøg og shopping, kan være svært at sætte et fast månedligt beløb på. 
Prøv alligevel at komme med et bud på, hvad du ca. vil bruge på en typisk måned. 

Er der noget, du særligt bruger penge på, som ikke er på arket, kan du selv skrive 
det i en af de blanke rubrikker nederst.

EMNE UDGIFT PR. MÅNED

ØVELSE 3:

 (Variable udgifter til forbrug)

Udfyld arket og regn dit samlede 
gennemsnitlige forbrug ud pr. måned. 
Sæt beløbet ind i budgetarket.M

Æ
LK



EMNE UDGIFT PR. MÅNED

Kontingent til klubber (fodbold, basket, dans) 

Takeaway (pizza, shawarma etc.) 

Shopping 

Cafebesøg, biograf  m.v. 

Sæbe, shampoo 

Rejser 

Tøj 

I alt pr. måned (indsættes ved hver måned under variable udgifter)  



Penge vokser ikke på træerne

SU

Du har nu et overblik over, hvad det koster at flytte hjemmefra og selv at skulle stå for 
udgifterne. Det eneste, du mangler for at have et færdigt budget, er dine indtægter - 
altså de penge du tjener eller “får ind” på anden måde. 

Penge vokser som bekendt ikke på træerne, så for at kunne betale dine udgifter, 
kræver det en form for indtægt. 

Når du første gang flytter hjemmefra, er det sandsynligt, at du skal forsørge dig selv på SU 
(Statens Uddannelsesstøtte) måske suppleret med studiejob. 

Eller det kan være, du får elevløn, hvis du skal i lære som håndværker, på kontor eller i 
restaurationsbranchen som eksempelvis kok eller tjener. Jobs som tømrer, elektriker, maler, 
murer er også erhvervsuddannelser, hvor du får elevløn. 

Du kan også vælge at tage ufaglært arbejde. Ufaglært arbejde kræver ingen uddannelse, 
men lønnen kan være væsentligt lavere end ved jobs, der kræver en uddannelse. 

Se nedenfor, hvad man kan tjene ved de tre muligheder og lav derefter øvelserne: 

ØVELSE 4:

(Indtægt, løn og job)

Du kan få SU, hvis du skal 
på gymnasiet, HF, HHX, 
HTX og en række andre 
ungdomsuddannelser og 
også, hvis du senere skal 
på eksempelvis 
universitetet.

SU ligger i 2019 for 
udeboende på 6.166 kr 
(før skat) om måneden

Der findes mere end 100 
erhvervsuddannelser med 
elevløn. Det kan være som 
kok, murer, kontorelev og 
et hav af andre fag.

Hvis du har planer 
om at starte på en 
erhvervsuddannelse, 
ligger en elevløn typisk 
omkring 11.500 kr. 
(før skat) om måneden

Der kan være mange gode 
grunde til at tage et 
ufaglært job. Måske har du 
behov for at spare op til 
uddannelse eller har brug 
for at tjene penge til andre 
vigtige ting.

I et ufaglært job som 
eksempelvis kasseassistent 
eller rengøringsassistent, 
kan du tjene ca. 18.000 kr. 
(før skat) om måneden.

ELEVLØN UFAGLÆRT ARBEJDE

1. Regn ud, hvad du kommer til at tjene den første tid, 
efter du er flyttet hjemmefra, samt hvor meget du skal 
betale i SKAT (se hvordan længere nede). Beløbene skal 
du sætte ind i dit budgetark.

2. Udregn forskellen (di�erencen) på dine udgifter 
(omkostninger) og din indtægt. Har du økonomisk 
overskud eller underskud?

7 .600



SKAT
Alt, hvad du tjener over 4.000 kr. om måneden (også SU), skal du betale skat af. Skatten kan 
variere, men vi sætter den her til 40%.

 HER ER ET EKSEMPEL:

 Martin tjener 10.000 kr. om måneden. De 4.000 kr. skal han ikke betale skat af, 
 men de resterende 6.000 kr. skal han betale skat af (10.000 kr - 4.000 kr = 6.000 kr.).

 Skatten er 40% af de 6.000 = 6.000 x 0,40 = 2.400 kr.

 Derfor får Martin udbetalt 10.000 kr - 2.400 kr = 7.600 kr.

BONUSØVELSE: 
Hvad vil du tjene i fremtiden?
Har du overvejet, hvad du gerne vil arbejde med i fremtiden?

Nedenfor kan I finde eksempler på gennemsnitslønninger i Danmark.

Husk, at der kan være store forskelle på lønninger, alt efter hvor du bor i Danmark, ligesom 
erfaring (anciennitet) spiller en stor rolle i den løn, man får. Typisk vil en startløn være lavere 
og stige i takt med, du får erfaring og bliver bedre til dit job. Nogle jobs er ufaglærte 
(kasseassistent, rengøringsassistent), mens andre kræver lange uddannelser. Som I kan se på 
lønningerne, hænger løn og uddannelse ofte sammen.

I kan finde lønninger for et hav af andre jobs på www.lonstatistik.dk. Husk dog at aftale det med 
jeres lærer, inden I går ud og søger information på nettet. 

Webdesigner: 28.506 kr

Murer: 26772 kr.

Pædagog: 25.153 kr

Skolelærer:30.863 kr."

Kok: 23.882 kr.

Kontorassistent: 23.016 kr

Programmør: 36.386 kr.

Advokat: 58.476 kr.

Frisør: 20.023 kr.

Kosmetolog: 20.164 kr.

Automekaniker: 25.579 kr. 

Grafiker: 29.671 kr.

Præst: 29.900 kr.

Rengøringsassistent: 20.608 kr.

Kasseassistent: 18.358 kr.

Ejendomsmægler: 34.243 kr.

Socialrådgiver: 29.330 kr.

Politi: 29.491 kr.

Læge: 45.961 kr.

Ingeniør: 42.676 kr.

Buschau�ør: 23.691 kr.

Pilot: 56.190 kr.

Meteorolog: 33.245 kr.



Udgifter

Faste
bolig-
udgifter

Variable
forbrugs-
udgifter

I alt

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Indtægt

Løn

Evt. skat

I alt

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

UDGIFTER TIL FLYTNING I ALT

MÅNEDLIG DIFFERENCE

kr.

kr.

kr.


