
Kære forældre
KlogePenge er en undervisningspakke til folkeskolen.  Den lærer børn og unge at bruge hovedet, 
når de bruger penge.  Pakken er udviklet af Danske Bank i samarbejde med Forlaget Matematik 
og en række eksperter inden for børn og læring. Indholdet er ikke-kommercielt og indeholder ingen 
logoer eller reklamer.  

I denne korte forældreinformation kan du læse mere om, hvad dine børn lærer, når skolen 
anvender materialerne i KlogePenge. Og du kan se, hvordan du selv kan tale om penge og 
privatøkonomi  med dine børn.

Det indeholder KlogePenge
I KlogePenge får lærere i matematik og samfundsfag mulighed for at benytte en blanding af 
online undervisningsspil, opgaver i klassen og besøg af gæsteundervisere fra Danske Bank i 
deres undervisning. Det er tilpasset til børnenes alder og klassetrin, så det bliver relevant og 
inspirerende.

Indskoling (0. – 3. klasse) Mellemtrin (4. – 6. klasse) Udskoling (7.-9. klasse)

Materiale
• Pengeby

Materiale
• Control Your Money

Materiale
• Control Your Money
•  Gæsteundervisning fra  

Danske Bank

Formål
• At forstå hvor penge kommer fra
• At forstå værdi af penge
• At spare op 

Formål
• At lægge budget
• At handle
• At forstå gæld
• At prioritere og værdiansætte
• Forbrug
•  Forpligtelser over for andre, når 

man f.eks. låner penge af venner

Formål
• At vurdere økonomi
• Sammenligning af indtjening
• Forbrug/overforbrug
• At forstå gæld
• At sammenligne lånemuligheder
•  Forpligtelser over for samfundet, 

når man f.eks. skal betale skat.

i samarbejde med Forlaget Matematik
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Fælles Mål 2014
Undervisningsmaterialerne i KlogePenge lever op til de nye Fælles Mål 2014 for matematik og 
samfundsfag.  Med KlogePenge får eleverne færdigheder inden for f.eks. beregninger, der har med 
privatøkonomi at gøre. De får viden om privatøkonomiske begreber og kan bedre forholde sig til de 
problemstillinger, der har med penge at gøre.

Tal om penge derhjemme
Det giver stor værdi for børnene også at tale om penge og forbrug derhjemme. For at gøre det 
lettere for dig som forældre, har vi lavet hjemmesiden www.pengepåvej.dk, hvor du kan finde 
inspiration og ideer til at lære dit barn mere om penge og privatøkonomi.

På pengepåvej.dk hjælper tre førende eksperter med gode råd  og øvelser. Det er alt sammen 
målrettet de forskellige alderstrin fra 0 til 18 år, og du vil komme rundt omkring en bred vifte af 
emner – fra børnenes første lommepenge til deres første fritidsjob.

Se mere på www.pengepåvej.dk

Med venlig hilsen
Danske Bank

i samarbejde med Forlaget Matematik


