BUDGETOPGAVE
I skal arbejde med regnearket Budget.xlsx til denne opgave.
I får nu en række oplysninger, som skal indsættes i regnearket:
Husleje

6.000 kr. /md.

Varme

2.100 kr. /kvartal

El

1.500 kr. /kvartal

Mobil

200 kr. /md.

Internet

400 kr. /kvartal

TV pakke

270 kr. /md.

Medielicens 1.239 kr. /halve år
Mad
Forsikring

.000 kr. /md.
2.700 kr. /år

Start med at indtaste de beløb I skal betale hver måned i regnearket. En smart ting er at indtaste
beløbet for én måned og kopiere det beløb ind i resten af felterne.
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Start med at indtaste de beløb du har beregnet pr. måned. En smart ting er at indtaste beløbet for
én måned og kopiere ind i resten af felterne.

1. Placér cursoren så den bliver til et kryds nederst i højre hjørne af det felt, I ønsker at
kopiere:

2. Klik og hold musen nede og træk musen henover de felter, du ønsker at kopiere
beløbet til:
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Beløb, der skal betales kvartalsvis, skal indtastes hver 3. måned.
Indtast nu alle kvartalsbeløbene, som er angivet ovenfor i budgetarket
Hvis I mener, der mangler nogen udgifter i forhold til et normalt budget, skal I tilføje en række. Det
gør I sådan:
Klik med højre musetast på et rækkenummer inde midt i arket.
Vælg ”Indsæt” og der er nu indsat en række.

For at kopiere regnefunktionen i sammenlægningsfeltet ude i højre side skal man kopiere fra et felt
ovenfor:
Klik på nederste højre hjørne af feltet ovenfor ”I alt feltet” ude i højre side og træk en gang ned.

Du har nu plads til at indtaste en ny udgiftstype.
Husk at gemme arket så jeres ændringer ikke forsvinder!
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Spørgsmål I skal besvare efter indtastning
1. Hvor mange penge skal der være til rådighed hver måned, hvis man skal kunne betale de faste
udgifter?

2. Hvor mange penge vurderer I, det er passende at spare op til uforudsete udgifter? Indtast
beløbet hver måned i arket.

3. Hvor mange penge mener I, at der skal være til fornøjelser? Indtast beløbet hver måned i arket.

4. Hvor mange penge skal man nu tjene pr. måned for at kunne betale alle udgifterne?

5. Hvis vi regner med, at man skal betale ca. 50% i skat – hvor mange penge skal man så tjene pr.
måned for at kunne klare udgifterne i dette budget?

6. Prøv at undersøge hvad forskellige erhverv giver i løn hver måned. Start med at undersøge
lønnen for det job, du selv kunne tænke dig at få, når du skal ud på arbejdsmarkedet. Hvor stort
et rådighedsbeløb vil du få i de forskellige erhverv, når skatten er trukket fra, hvis du regner med
et budget, som det du har lagt her?
Hvilke overvejelser i forhold til valg af arbejde giver det anledning til?
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