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Opgaven:  

Du skal holde en konfirmations-, firmelse eller nonfirmationsfest for 24.000 kr. Festen er 

selvfølgelig fiktiv så meget kan lade sig gøre – dvs. man gerne må være kreativ. Du må selv vælge 

hvor festen skal holdes, hvilken mad der skal spises og hvad som skal drikkes samt hvor mange 

mennesker der skal med til festen. Du har med andre ord frie hænder. Din besvarelse bliver derfor 

selve regnskabet for festen – hvor du kun har 24.000 kr og ikke en øre mere at gøre godt med.  

 

Krav til besvarelsen: 

□ Hvor mange der skal med til festen (husk dig selv) 

□ Hvor festen holdes. 

□ Regnskabet for festen som kunne indeholde 

o Mad (husk også evt. slik, chips, kaffe etc.) 

o Drikke (hvilket også inkluderer evt. velkomstdrink osv.) 

o Festlokale. 

o Evt. Leje af service dvs. tallerkner, glas etc. (hvis det ikke haves i forvejen) 

o Evt. oppyntning, musik etc. 

□ Forklaringer til regnskabet (kort ikke nogen dansk stil). 

□ Evt. Links (festlokaler, catering etc.) 

 

FAQ: 

□ Hvis jeg nu har en faster som er rigtig god til at lave mad og hun gerne gør det gratis for 

mig er det så okay? 

Selvfølgelig er det helt fint – bare du stadig betaler for indkøb af varerne og har et 

tilfredsstillende køkken. Husk der skal være mad nok til alle – det er meget pinligt hvis der 

ikke er. Kaffe, slik, chips og natmad kan også være en del af det. 

□ Jeg har et festlokale i kikkerten – men man skal booke det i lang tid i forvejen for at få det. 

Kan jeg så regne med at kunne bruge det i besvarelsen? 

Selvfølgelig – alt er muligt. 

□ Der skal lægges et depositum for festlokalet – skal det medregnes i budgettet? 

Nej du får dem jo tilbage bagefter. 

□ Er det helt okay at jeg bare bruger alle pengene? 

Ja og Nej. Der opstår altid et eller andet uforudset og til dette er det altid godt at have lidt 

penge tilovers.  
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