
Privatøkonomi i skolens ældste klasser 
- I samarbejde med Sydbank Vejle 
 
Dette er et læringsforløb mellem folkeskolens 8.-10. klasser og Sydbank Vejle. 
 
I forløbet vil klassen få besøg af en bankrådgiver fra Sydbank, som vil fortælle om 
privatøkonomi og drøfte sammen med klassen, hvad man kan gøre, for at have styr 
på sin økonomi - det hele ud fra et ungeperspektiv. Der ud over vil bankrådgiveren 
også fortælle om jobmuligheder i en bank og uddannelsesveje hertil. 
 
Forud for mødet, skal klassen have arbejdet med forskellige begreber og 
læringspointer knyttet til privatøkonomi. Tidsforbruget til dette afhænger af, hvor 
meget klassen allerede har arbejdet med begreberne. 
 
Udgangspunktet for læringspointerne og begreberne er færdigheds- og 
vidensområder samt læseplanerne for faget matematik samt det obligatoriske emne 
job og uddannelse. 
 
Matematik 
Kompetenceområde: Tal & Algebra 
Færdigheds- og vidensområde: Regnestrategier 
Indhold (fra læseplanen):  
Senere i trinforløbet lægges vægt på beregninger, der knytter sig til procentuel 
vækst, herunder beregninger vedrørende renter, lån og opsparing. Eleverne skal 
som led heri lære at udarbejde et budget, vurdere lånemuligheder, herunder 
beregning af ÅOP, og vurdere komplekse tilbud, hvori der fx indgår bindingsperioder. 
Dette arbejde foregår hovedsagelig ved hjælp af digitale værktøjer, herunder 
regneark, og der indgår bl.a. udvikling og anvendelse af formler. 
 
Job og uddannelse 
Færdigheds- og vidensområde: Fra Uddannelse til job 
Indhold (fra læseplanen) 
Eleverne arbejder med indhold og krav i forskellige uddannelser, erhverv, jobtyper og former 
for iværksætteri. Der fokuseres på elevernes evne til at kunne vurdere forskelle og ligheder 
mellem forskellige karrieremuligheder. Der samarbejdes med virksomheder/ erhvervsliv og 
ungdomsuddannelser, og eleverne besøger eksterne samarbejdspartnere, ligesom disse 
deltager i undervisningsforløb på skolen. 
 
 
 
 



Forud for besøget af en bankrådgiver, skal klassen have arbejdet med 
læringspointer og begreber herunder. 
 
I Min Uddannelse er der udarbejdet et forløb, som kan bruges til inspiration. Forløbet 
findes under “Fremhævede forløb” med titlen “Privatøkonomi i skolens ældste 
klasser - i samarbejde med Sydbank Vejle” af forfatter “Ditte Meulengracht 
Thommesen” 
 
Læringspointer og begreber 
 
Jeg ved hvad et budget er. 

● Jeg kan forklare hvad et budget er 
● Jeg kan lægge et budget 
● Jeg kan vurdere et budget 

 
Jeg kan vurdere et lån 

● Jeg har kendskab til forskellige typer af lån 
● Jeg kan beregne de samlede omkostningerne ved et lån. 
● Jeg kan sammenligne lånemuligheder 

 
Jeg har viden om jobtyper i banken 

● Jeg har kendskab til forskellige jobtyper i banken 
● Jeg har viden om uddannelsesveje til at bestride forskellige jobtyper i banken  

 
Begreber: 

● Renter 
● Lån 
● Opsparing 
● Budget 
● ÅOP 
● “En sund økonomi” 

 
Rigtig god fornøjelse 

Ditte Thommesen, dimth@vejle.dk 

Matematikkonsulent Vejle Kommune 
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