
 

 

KURSUS FOR 

UNGE – ”HVAD 

HAR JEG RÅD 

TIL!” 

 

Prisen for et to - timers kursus er 

5.500,00 kr. ex. moms, transport og 

forplejning til underviser. 

Kontakt:  

Underviser, Gunnar Hansen, 

Lektor fra Niels Brock,  

       

(+ 45) 2245 3456 

 

   gunnar@supersol.dk  

 

 

KLÆD DE UNGE PÅ, TIL SELV AT KUNNE MESTRE 

DERES PRIVATØKONOMI! 

Vores undervisningserfaring viser, at mange unge 

mennesker, på opholdssteder, som skal ud og stå på egne 

ben, kan have vanskeligt ved at skulle håndtere deres 

privatøkonomi. Det kan, for både de unge og personalet 

føles svært, at navigere i de forskelle økonomiske begreber. 

Derfor tilbyder LOS, i samarbejde med underviser Gunnar 

Hansen, Lektor fra Niels Brock Handelsskole, et 

skræddersyet 2-timers kursus. Her kan de unge lære at få 

styr på deres privatøkonomi, på en nem, sjov og overskuelig 

måde. Ved hjælp af moderne undervisningsværktøjer (som 

fx apps, og de unges egne smartphones), kombineret med 

Gunnars nærværende, humoristiske og lavpraktiske tilgang 

til de unge, lærer både de unge, og personalet, noget om 

helt basale økonomiske termer og tilgange.  

 

Målgruppen: Kurset er tilrettelagt og tilpasset unge fra 16-

23 år., der har en særlig tilknytning til sociale tilbud eller 

socialområdet. Vi anbefaler også at medarbejdere fra 

sociale tilbud deltager på kurset, så der hermed også kan 

støttes op omkring de unges sociale udfordringer, i forhold 

til deres privatøkonomi.  

 

Om kurset: Kurset afholdes hos jer og omhandler emner 

som SKAT, boligforhold, budgetter, lån, forsikringer, SU, 

feriepenge, brug af e-boks og nemId. Men derudover taler vi 

også om ansvarlighed og etik, som er lige så vigtige 

nøgleelementer i en sund tilgang til privatøkonomi. På 

kurset, veksles der mellem foredrag, dialog, power points og 

videoer. og de unge kan med fordel medbringe 

mobiltelefoner med netadgang. 

OM LOS  

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, har haft til 

opdrag af Fonden PRO, at udvikle et kursus for unge, som 

har brug for en indføring i, hvordan de kan navigere i forhold 

til deres privatøkonomi. Det er resultatet af et 

efterværnsprojekt som man kan læse mere om her på 

https://www.los.dk/hvad-er-los/om-los/forskning-og-

udvikling/, hvor du også kan læse mere om kurset og 

udviklingen af det. 

https://www.los.dk/hvad-er-los/om-los/forskning-og-udvikling/
https://www.los.dk/hvad-er-los/om-los/forskning-og-udvikling/


 

 

 

 


