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Opgaven:  

Du skal istandsætte dit værelse så det bliver et fedt teenageværelse for 8.000 kr. Du har helt frie 

hænder mht. indretning, hvor du helt selv bestemmer farver, møbler og andet som skal proppes ind i 

dit værelse. Hvis du deler værelse med en af dine søskende bliver de smidt ud - eller vil du gerne 

have storesøsters værelse så er det dit i hvert fald i denne opgave! 

Du har med andre ord frie hænder. Din besvarelse bliver derfor selve regnskabet for istandsættelsen 

af dit værelse – hvor du kun har 8.000 kr og ikke en øre mere at gøre godt med.  

 

Krav til indretningen: 

□ Loftet og alle vægge skal males eller tapetseres! Hvis der males skal der males 2 gange! 

□ Du skal købe en ny seng - eneste krav er at den skal kunne være der. 

 

Krav til besvarelsen: 

□ En målestokstegning/plantegning af dit værelse med indtegning af seng, og andre større 

møbler! Denne tegning må gerne være lavet i geogebra! 

□ Beregning for hvor meget maling der skal bruges til at male værelset. Det vil fremgå at den 

maling du vælger hvor meget der skal bruges pr m2. HUSK: 2 gange maling! 

□ Regnskabet for istandsættelsen (gerne i excel): 

o Maling & evt. Tapet 

o Evt. behandling af gulv (maling, afhøvling, gulvtæppe, andet gulvbelægning) 

o Belysning (lamper, etc.) 

o Møbel indkøb 

o Andet (her kan man jo være kreativ - 8.000 kr er jo mange penge!) 

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

□ Evt. Links: til de ting du køber hvis de er på nettet. HUSK: at være opmærksom på momsen 

 

Bedømmelse af besvarelsen: 

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra følgende kriterier 

□ Dine indkøb: virker de fornuftige og har du lavet din research. 

□ Value for money: får du noget ud af pengene. 

□ Målestok & Beregninger: er din målestokstegning & beregninger okay 

□ Kreativiteten: lyder det spændende. 

□ Evt. mangler: har man overset vigtige ting i forhold til kravet til besvarelsen 
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FAQ: 

□ Må jeg godt hyre en maler til at male mit rum - jeg vil ikke have beskidte fingre? 

Nej. Håndværker priserne ligger på en timeløn på 400- 500 + moms så det er der nok ikke 

råd til. Det skulle gerne være en renovation som du selv kan foretage og alle kan male en 

væg - så kan det godt være at det ikke bliver 100 % professionelt - men det forestiller vi os. 

□ Skal jeg virkelig rundt og måle alle sider i mit værelse og højden på væggene? 

Ja du skal finde familiens tommelstok frem og begynde at måle. Det er jo en praktisk 

opgave! 

□ Jeg har ikke mit eget værelse - hvad gør jeg så? 

Intet problem - de andre smides ud og du indretter værelset som du selv vil. 

□ Jeg er ikke tilfreds med mit nuværende værelse jeg vil meget hellere have min storebrors. 

Intet problem - vi forestiller os at han flytter til Århus og du får det. 

□ Jeg har fundet den mest fantastiske seng i den blå avis - den er lige mig - må jeg forestille 

mig at jeg kan købe brugte ting? 

Her ville det være meget upædagogisk ikke at sige ja. At tænke over genbrug og mindske 

ens ressource forbrug ville være meget politisk korrekt i disse tider!  

□ Hvad med fragt af de ting som købes? 

I de fleste familier findes der nogen med en bil med krog og så kan man nemt låne en trailer 

gratis og så er det problem løst. Hvis du ikke selv kan hente tingen du har købt eller firmaet 

kun lever gennem fragt må dette inkluderes i det samlede budget! 

□ Jeg vil have et lilla værelse men mine forældre vil ikke tillade det - hvad gør jeg? 

Hvad dine forældre mener er god smag og stil har ikke noget at skulle have sagt i denne 

opgave. Hvis du vil have et trommesæt, bestemt farve eller kæmpe James Bond plakat i dit 

værelse så får du det - hvis blot der er penge til det! 

□ Jeg har fundet det vildeste tapet der forestiller Justin Bieber men det kan kun købes fra USA 

- hvad gør jeg ved køb i udlandet? 

Du kan sagtens købe det du skal blot omregne beløbet til danske kroner. Mht. transport skal 

dette jo også betales og hvis landet er uden for EU skal der også betales told. Toldens 

størrelse afhænger af varen - dette kan undersøges på nettet! 
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