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Case 
Du skal begynde på uddannelse efter sommerferien, og glæder dig til at begynde. Det eneste problem er, at 
du mangler en computer - og du har ikke fået sparet op til den endnu. 

Du har et fritidsjob i en dagligvarebutik, hvor der godt nok er travlt - men også sjovt og du har fået flere 
venner på arbejdet. Fordi du kan tjene penge ved at arbejde, håber du, at du kan klare dig igennem 
uddannelsen uden et SU lån. 

Du skal søge en læreplads til uddannelse. Du kan selv vælge hvilken uddannelse, det skal være til.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

På hjemmesiden  https://nextkbh.dk// kan du læse mere om forskellige erhvervsuddannelser. 
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Opgave 1. Budget 
 

Som forberedelse til at du skal begynde på uddannelse efter sommerferien, vil du lave et budget. Du håber, 
at du kan klare dig uden et SU lån, men du er ikke helt sikker. 

Du har også planer om at holde ferie i juli måned. 

Du forventer at det vil koste ca. 4000 kr., men du vil så heller ikke få løn fra dit arbejde i KVIK den måned. 

Heldigvis har du en opsparing og nogle feriepenge til gode. 

Du skal i opgaven arbejde med følgende spørgsmål  

1. Du skal lave et budget. Du skal bruge de tal, som er nedenfor.  
 Du kan bruge skemaet på næste side, eller lave dit eget (fx i et regneark). 

2. Hvad er faste og variable udgifter? 
3. Har du muligheder for at holde ferie? 

 Du er velkommen til at opstille et budget for ferien, og inddrage det i din overvejelse 
omkring budgettet. 

4. Hvad er dine muligheder for opsparing? 
5. Overvej om der er mulighed for at forbedre din privatøkonomi? 

 Tænk også over, om det er nemmere at lave et budget end at overholde budgettet? 

 

Privatøkonomisk overblik 
(Alle tal er afrundet) 

SU pr. måned  6.000 kr. 

SU lån pr. måned  3.040 kr. 

Løn fra KVIK efter skat pr. måned  3.700 kr. 

Husleje pr. måned (inkl. vand og varme)  3.800 kr. 

El pr. måned  400 kr. 

Indboforsikring (årligt, april)  1.800 kr. 

Ulykkesforsikring (årligt, april)  1.800 kr. 

Mad pr. måned  1.100 kr. 

Take‐away pr. måned  1.100 kr. 

Telefon pr. måned  100 kr. 

Byture pr. måned  2.000 kr. 

Tandlæge (februar og august)  800 kr. 

Diverse pr. måned  1.000 kr. 

Ønsket opsparing pr. måned  500 kr. 

Afdrag lån pr. måned (fra indflytning)  400 kr. 

Ferie med feriepenge 

Hvis du ikke får løn under ferie, kan du have 
ret til at optjene feriepenge, som du kan få 
udbetalt, når du holder ferie. Du skal have 
12,5 pct. i feriepenge af din samlede 
skattepligtige lønindkomst, som ikke er 
fradragsberettiget. 

Din arbejdsgiver indbetaler dine feriepenge til 
FerieKonto eller en anden udbetaler. Du kan få 
dem udbetalt, når du holder ferie. Du får kun 
udbetalt feriepenge for det antal dage, du 
holder ferie. 

Kilde:  
https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-
ferie/Oversigt-ferie/optjening-af-ferie 
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Planer for sommerferie (juli, husk at der 
så heller ikke er løn i juli) 

4.000 kr. 

Feriepenge til gode (årligt)  2.500 kr. 

Opsparing i banken  1.500 kr. 
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