PENSIONSOPGAVE

Hvor mange penge har du brug for, når du går på pension?
I denne opgave skal I se på, hvor mange penge man har til pension afhængigt af, hvor længe man
har sparet op. Herefter skal I undersøge, om der er overensstemmelse mellem det, I kommer til at
få udbetalt i pension, og de udgifter, I regner med at få, når I går på pension.

1.	For at kunne undersøge din pension skal du vide, hvad du ca. kommer til at tjene om
måneden. Din månedsløn kan afhænge af flere ting: dit job, hvor mange år du har
arbejdet osv.
Kender du månedslønnen for det job, du godt kunne tænke dig?
	Du kan finde eksempler på månedslønninger i forskellige jobs på:
www.lonstatistik.dk/lonninger.asp

2.	Hvis du forestiller dig, at du går den lige vej til dit drømmejob, hvor mange år skal du
så være under uddannelse? Og hvor mange år er der så tilbage til at kunne arbejde og
opspare penge i, inden du går på pension?
	Gå nu ind på www.pensionsmaaler.dk - udfyld felterne som anvist nedenfor og tryk
beregn.
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Når man får et arbejde, betaler arbejdsgiveren ofte en andel af din løn til et pensionsselskab, som
tager sig af din pensionsopsparing. I gennemsnit sættes 12-14 % af til pension hver måned. Hvis
du ikke kender det nøjagtige tal, der kommer til at gælde for dig, kan du skrive 13 % i feltet med
”månedlig pensionsindbetaling”.
Ud over den pension din arbejdsgiver indbetaler, kan du vælge at lave din egen pensionsopsparing.
Det kan banken hjælpe dig med.

3.	Hvor meget kommer man til at få i pension, hvis man ikke selv sparer op ved siden af?
Udfyld feltet her og prøv dig frem

4.	Prøv nu at beregne, hvor stor forskel der er på pensionen pr. måned, alt efter om du har
arbejdet og optjent pension i 20 eller 40 år.
Hvor stor er forskellen?

5.	Hvordan hænger din indtægt sammen med de udgifter, du forventer at have? Du kan evt.
bruge dine udregninger fra budgetopgaven.

6.	Når du er gået på pension, ændrer dit forbrug sig muligvis. Du vil måske få brug for at gå
til fysioterapeut, have større udgifter til tandlægen el. lign.
	Prøv evt. at spørge dine bedsteforældre om, hvad de bruger penge til i løbet af året
og prøv at lægge budget sammen med dem, så dit budget bliver realistisk for et ældre
menneske.

7.

Drøft i klassen hvilke grunde der kan være til, at man ikke sparer op til pension?

Du kan læse mere om pension og pensionsopsparing her:
www.pensionforalle.dk/ungdomsliv
www.pensionforalle.dk/ungdomsliv/nyd-din-ungdom-men-vent-ikke-for-laenge-medpensionsopsparingen
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