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Kursusbeskrivelse 

Mod en bæredygtig privatøkonomi - et kursus i de fire grundlæggende kompetencer 

Betydningen af penge i dit liv 

På intet tidspunkt i din opvækst og i 

dit livsforløb uddannes du i at styre 

din privatøkonomi og husholdning. 

Du uddannes ikke i at træffe fornuf-

tige, bæredygtige privatøkonomiske 

beslutninger på din vej igennem 

livet. 

Det er et kæmpe problem. 

Penge definerer dit liv mere end 

noget andet. Den grundlæggende 

betingelse for et godt liv i et moder-

ne velfærdssamfund er penge.  De 

penge, du får udbetalt efter skat, er 

de penge, du skal leve af. 

Du, og enhver person og børnefami-

lie, stræber efter størst mulig lykke. 

Du, og enhver person og børnefami-

lie, stræber efter at realisere drøm-

me. Du, og enhver person og børne-

familie, stræber efter »det gode liv« 

for dig selv og dine nærmeste. 

 

 

 

 

En sund og bæredygtig privatøko-

nomi er fundamentet under dit liv. 

At du har styr på din privatøkonomi 

er med andre ord en grundlæggen-

de betingelse for, at du er i stand til 

at forfølge dine drømme, at du får 

positive oplevelser samt at du får et 

godt og lykkeligt liv. 

Dit udbytte af kurset 

 

 

 

På kurset lærer du bl.a. 

 om sammenhængen mellem 

budget, opsparing, likviditet samt 

indkøbs- og forbrugsadfærd 

 om vilje, fokus og disciplin 

 om betydningen af et budget 

 om budgettets bestanddele 

 at lægge et budget (og regnskab) 

 at overholde et budget 

 om privatøkonomisk langtids-

planlægning 

 om betydningen af opsparing 

 at spare op måned for måned 

 at styre din opsparing 

 om betydningen af likviditet 

 om basal likviditetsstyring 

 om betydningen af et sundt ind-

købs- og forbrugsmønster 

 at prioritere, tilrettelægge og 

følge dine indkøb og dit forbrug 

 at spare (mange) penge 

 »De Gyldne Råd« om budget, 

opsparing, likviditet samt ind-

købs- og forbrugsadfærd. 

Kursets fokus er på de fire 

grundlæggende kompetencer, der 

skal læres for at få en stabil og 

bæredygtig privatøkonomi. Det er: 

 Budget og budgetstyring 

 Opsparing og opsparingsstyring 

 Likviditet og likviditetsstyring 

 Indkøbs- og forbrugsadfærd 

Hvis du har styr på og kontrol over 

netop disse fire kompetencer, går 

det aldrig helt galt. 

 

De praktiske forhold om kurset 

Kursusform Webinar 

Varighed 5 timer 

Redskaber Computer, tablet, 

Android, iPhone 

Afholdelse Dagligt kl. 08:00-13:00 

og 17:00-22:00 

Holdstr.: Max. 24 kursister/hold 

Pris: 625,00 kr. 

Betaling: Konto- og kreditkort, 

MobilePay, bankover-

førsel 

Info.: Bæredygtig Privat-

økonomis hjemmeside 

 

Bæredygtig Privat-

økonomi på Facebook 

Tilmelding 

Det er simpelt: 

1. Du betaler for kurset 

2. Du reserverer din kursusdag i 

kursuskalenderen 

3. Du modtager automatisk et elek-

tronisk bevis på din betaling og 

tilmelding, der sendes til din e-

mail adresse 

4. Du modtager før kursets afhol-

delse en vejledning om forbere-

delse til kurset samt betjening af 

Zoom. 

 


