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Økonomi 

Alle mennesker har brug for penge til at kunne betale sine faste udgifter og 

dermed sikre sig sin helt basale tryghed. Derudover er det rart også at have nogle 

penge til transport, mad, kluns og fornøjelse.  

Vis du er under en uddannelse og berettiget til SU, er pengene få og det kan være 

lidt hårdt. Hvis du har et studiejob ved siden af, kan du tjene mere, men du skal 

huske at tjekke hvor meget mere du må tjene. Hvis du tjener for meget skal du 

nemlig betale noget af din SU tilbage. 

Det kan ALTID betale sig at arbejde. Når du er i arbejde vil du have en større 

indtægt, få feriepenge og løn under sygdom. At være i arbejde sikre dig 

økonomisk og giver dig en fast og tryg base. Hvis du har en relevant uddannelse 

eller kurser, er det nemmere at forhandle sig til en højere løn end 

minimumslønnen. 

Alle mennesker har også brug for en bankkonto. Det kan være en fordel at have 3 

konti i banken: 

1. Nemkonto 

2. Budgetkonto 

3. Opsparingskonto 
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Nemkonto 

En Nemkonto er den konto hvor din løn går ind. Det er også den konto du skal 

have et kort til når du fx handler ind. Når du har lagt et budget over ALLE dine 

faste udgifter (se eksempel i fig. 1), skal du lave en fast overførsel til 

budgetkontoen, som sættes til den sidste hverdag i hver måned - på præcis dét 

beløb og gerne lidt mere til uforudsete regninger fx en bøde mv. 

 

Budgetkonto 

Budgetkontoen skal dække ALLE dine faste udgifter og gerne også uforudsete 

regninger. Alle dine faste regninger kan du sætte til PBS på denne konto.  

Når en regning sættes til PBS betyder det, at beløbet automatisk bliver trukket på 

kontoen. Det betyder også, at du ikke behøver at blive bekymret og stresset over 

regninger, som kommer ind ad døren eller rykkere fordi du ikke fik betalt til tiden. 

Det er jo sådan, at nogle ting betaler man hver måned fx husleje, andre ting hver 3 

måned fx tv og internet og nogle tredje ting en gang hver 6 eller 12 måned fx 

forsikringer.  
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Det er rigtig svært, selv at skulle huske kommende regninger, hvornår de skal 

betales og hvor meget man så har til rådighed. 

Det betyder også, at der nogle gange vil stå mange penge på din budgetkonto og 

du kan få lyst til at ”låne” fra den. Hvis du låner fra den, vil det gøre ondt på et 

senere tidspunkt, da der så ikke vil være dækning til fx forsikringer, tv, internet 

eller strøm i lejligheden.  

Så selvom du kunne få lyst - så nix pille ved budgetkontoen. 

 

Opsparingskonto 

Det er en rigtig god idé at have en opsparingskonto. At have en opsparing er 

meget ansvarligt og fornuftigt. En opsparing kan man bruge til at få indfriet ønsker 

og drømme for fremtiden. Det kunne fx være et lækkert tv, en computer, en 

printer, et særligt ur mv. Det kunne også være til et indskud til en større lejlighed, 

en ferie eller lignende. 

Hvis du ikke har så mange penge, kunne du starte med at lave en fast overførsel 

hver måned på 50 eller 100 kr. til din opsparingskonto. Når du får flere penge, kan 

du overføre mere. 
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Budgetplanlægning 

At lave et budget kan virke lidt uoverskueligt. Hvis du har brug for hjælp, kan du 

henvende dig til din bankrådgiver.  

I et budget skal du starte med at skrive alle dine faste udgifter ned og hvor ofte 

beløbene bliver opkrævet. Herefter skal du tage en lommeregner og regne ud, 

hvad de forskellige udgifter koster om måneden (se fig. 1 nedenfor). 

Budget 

 Måned Kvartal pr. ½ år pr. år 
Husleje 4.000 12.000 24.000 48.000 
Dong (el/strøm) 400 1.200 2.400 4.800 
Yousee (Tv og internet) 658 1.974 3.948 7.896 
Bil (afbetaling) 1.891,50 5.675 11.349 22.698 
LB Indbo forsikring 284 852 1.704,00 3.408 
LB ulykkesforsikring 100 300 600 1.200 
LB Bil forsikring 275 825 1.650 3.300 
FSB (Opskrivning i boligselskab) 16,66 50 100 200 
Licens 240 720 1.440 2.880 
LSB Gæld 1.800 5.400 10.800 21.600 
LSB Gæld 3.600 10.800 21.600 43.200 
SU gæld 605 1.815 3.630 7.260 
Afgift på bilen 46 138 276 552 
Mobil 100 300 600 1.200 

     
I alt: 14.016 42.049 84.097 168.194 
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Netbank 

Når du har en bankkonto, kan du få netbank så du hele tiden kan følge med i 

bevægelserne på dine konti. Du kan muligvis også få en app på din telefon, så du 

kan gå på netbank hvor som helst. 

For at kunne gå på netbank, skal du have et NemID. NemID er et sikkerhedsbevis 

på internettet som du også skal bruge for at kunne logge ind på kommunernes 

hjemmeside, e-boks, borger.dk mv.  

Det er gratis at bestille et NemID, hvilket kan gøres på www.nemid.nu eller på 

borgerservice. Du skal blot medbringe sygesikring (Cpr-nummer) og pas eller 

kørekort. 

 

E-Boks 

E-boks er din digitale postkasse, hvor du vil modtage breve fra offentlige instanser 

fx fra kommunen. Når der er post til dig får du en mail. 

Husk at tjekke om der er post til dig et par gange om ugen. 
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Nyttige Links 

www.nemkonto.dk 

www.e-boks.dk 

www.nemid.nu 

www.su.dk 

www.raadtilpenge.dk 

www.skat.dk 

www.borger.dk 

www.lejerneslo.dk 
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