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Budgetskabelon	  fra	  EDU	  
	  
Idéen	  med	  EDUs	  budgetskabelon	  er,	  at	  du	  som	  studerende	  selv	  indsætter	  de	  relevante	  tal	  i	  
skemaet	  i	  relation	  til	  dit	  personlige	  forbrug.	  Der	  er	  ligeledes	  mulighed	  for	  selv	  at	  indsætte	  
yderligere	  poster	  efter	  behov.	  
	  
EDU	  kommer	  i	  skabelonen	  med	  forslag	  til,	  hvilke	  tal	  du	  kan	  sætte	  ind.	  Tallene	  er	  alene	  lavet	  på	  
baggrund	  af	  de	  erfaringer,	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  samarbejde	  med	  tidligere	  studerende.	  Vi	  er	  klar	  
over,	  at	  de	  kan	  variere	  meget.	  Vi	  har	  gjort	  det	  så	  godt,	  vi	  kan,	  men	  fraskriver	  os	  ansvaret	  for	  
prisændringer,	  valutakurser,	  varierende	  boligpriser	  og	  personlig	  forbrug.	  
	  
	  
Første	  boks	  udfyldes	  med	  information	  om	  det	  valgte	  universitet,	  det	  program,	  du	  skal	  læse	  i	  
udlandet	  (fx	  Study	  Abroad)	  og	  antal	  semestre.	  
	  

	  
	  
I	  anden	  boks	  indsætter	  du	  selv	  tal	  på	  de	  udgifter,	  du	  vil	  få	  i	  udlandet.	  EDU	  kommer	  med	  
forslag	  til	  beløbet,	  men	  du	  skal	  selv	  indsætte	  de	  tal,	  som	  du	  mener	  er	  relevante	  for	  netop	  dit	  
forbrug.	  	  
Bemærk	  at	  nogle	  af	  EDUs	  forslag	  i	  højre	  kolonne	  er	  pris	  pr.	  uge,	  men	  budgettet	  skal	  
selvfølgelig	  laves	  over	  hele	  semesteret.	  Derfor	  skal	  du	  huske	  at	  det	  endelige	  tal,	  altså	  USD	  og	  
DKK	  i	  alt,	  skal	  dække	  hele	  semesteret.	  	  
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I	  	  tredje	  boks	  indsætter	  du	  de	  udgifter,	  du	  har	  i	  Danmark.	  Vær	  opmærksom	  på,	  at	  beløbet	  vil	  
variere	  i	  forhold	  til,	  hvor	  du	  køber	  henholdsvis	  din	  flybillet	  og	  rejseforsikring.	  	  
	  
Slutteligt	  kan	  du	  beregne	  dine	  samlede	  udgifter.	  
	  

	  
	  
I	  fjerde	  og	  sidste	  boks	  kan	  du	  indsætte	  de	  indtægter,	  du	  vil	  få	  i	  løbet	  af	  dit	  ophold.	  Husk,	  at	  du	  
selv	  skal	  tjekke,	  hvor	  meget	  SU	  og	  udlandsstipendium	  du	  er	  berettiget	  til.	  Det	  er	  svært	  at	  
forudse	  om	  man	  vil	  få	  legater	  til	  sit	  ophold,	  men	  det	  kan	  du	  korrigere	  løbende.	  	  
	  
Når	  alle	  felter	  er	  udfyldt	  og	  klar	  til	  brug,	  kan	  du	  gemme	  dokumentet	  på	  din	  egen	  computer	  og	  
slette	  noterne	  fra	  EDU,	  så	  budgettet	  er	  klar	  til	  at	  blive	  sendt	  ud.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Vi	  håber,	  at	  budget-‐skabelonen	  kan	  hjælpe	  dig	  med	  at	  udarbejde	  dit	  eget,	  personlige	  budget,	  
og	  dermed	  hjælpe	  dig	  	  med	  at	  få	  et	  overblik	  over	  din	  økonomi	  i	  forbindelse	  med	  dit	  
udenlandsophold.	  
	  


