Skolestart 2016
og digitalt børneliv
Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

0. klasse koster
19.400 kr. i løbet af
et år

Den digitale
barndom fra ‘vugge
til kørekort’ koster
mindst 56.400 kr. pr.
barn

Skoletaske m. indhold,
gymnastiktøj, hjemmesko
m.m.
1.769 kr.
SFO regntøj, gummistøvler
m.m.
750 kr.
Klassekasse hele året
200 kr.
Børnefødselsdage 20 stk.
med gaver á 30 kr. 600 kr.
i alt

SFO ligger fra 623 1.750 kr./måned 11
måneder pr. år

O. klasse. Sejt. Jeg
vil ud og cykle med
de andre og have
en sej smartphone
med spil

3.319 kr.

Måske …Ny cykel:
3.000 kr.
Cykelhjelm:
400 kr.
O. klasse! Bare jeg
må gå til fodbold?..
Jeg drømmer om en
Iphone, som min mor
har, for min Ipad er
for pattebørn

Drømme om it
koster…Smartphone der
holder i 2 år*:
3.000 kr.
Abonnement pr. år 1.200 kr.
*63 pct. af danskerne har haft deres telefon
i max to år ifgl. KFST, og levetiden for unge
18-29 åriges mobiler er i snit 19 måneder.

Fritid…Svømning
sæson
1.250 kr.
Biografklub året
150 kr.

0. klasse koster
19.400 kr. i løbet af
et år

Folkeskolebarnet
Folkeskolebarn
Skolestart og det første år
Skoletaske og gymnastikpose
Gymnastiktøj og sko
Bogbind
Penalhus med indhold
Madkasse og drikkedunk
Hjemmesko
Klassekasse hele året
SFO/Fritidshjem
SFO Regntøj, gummistøvler, hjemmesko
Lommepenge
20 gange børnefødselsdag a 30 kr fordelt
I alt udgifter det første år kr. kr. 19.400
Gennemsnitlig udgift hver måned: 1.617 kr.

August

September til juni pr mrd Juli

769
400
100
200
100
200
200
1.391
750
65
50
4.225

1.391
65
50
1.506

65
50
115

*her er regnet med betaling i 11 måneder for SFO til en
gennemsnitstakst for alle kommuner. Taksterne svinger fra
kommune til kommune, ligesom der visse steder betales for
SFO i 12 måneder.

0. klasse koster
41.774 kr. i løbet af
et år

Privatskolebarnet
Privatskolebarn
Skolestart og det første år
August
Skoletaske og gymnastikpose
Gymnastiktøj og sko
Bogbind
Penalhus med indhold
Madkasse og drikkedunk
Hjemmesko
Klassekasse hele året
Skolepenge og SFO
SFO Regntøj, gummistøvler, hjemmesko
Lommepenge
20 gange børnefødselsdag a 30 kr fordelt
I alt udgifter det første år kr. 41.774
Gennemsnitlig udgift hver måned: 3.482 kr.

September til juni
pr mrd
Juli

769
400
100
200
100
200
200
3.425
750
65
50
6.259

3.425
65
50
3.540

65
50
115

*her er regnet med betaling i 11 måneder for skole og SFO.
Betalingen kan svinge fra privatskole til privatskole.

De 6-7 årige har eget digitalt liv. En tablet er hurtigt
passe og noget for ‘de små’
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Andel i den alder med
egne elektroniske
enheder:
64 pct. af de 6 årige
55 pct af de 7 årige
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Base: Barnet har eletroniske enheder, 904
Kilde: TNS for Nordea 2016

I regnestykket skal evt. tillægges
individuelle udgifter til streaming,
sikkerhedsprogrammer,
netadgang o.lign.

Minimums budget for forbruget af digitale
enheder i den digitale barndom pr. barn
pr måned
Ny smartphone hvert andet år til 3.000 kr. pr
telefon. 6 telefoner i alt i løbet af
barndommen
Mobilabonnement
Ny tabelt hvert fjerde år fra 4 års alderen til
3.000 kr. 4 tablets i alt i løbet af barndommen
Ny pc fra ca. 11 år. De får 3 pc'er inden de
fylder 18 år. Hver pc koster 4.000 kr.

pr år

fra 6 år til og
med 17 år, altså
12 år i alt

kr.
kr.

125,00
100,00

kr.
kr.

1.500,00
1.200,00

kr. 18.000,00
kr. 14.400,00

kr.

83,33

kr.

1.000,00

kr. 12.000,00

kr.
kr.

83,33
391,66

kr.
kr.

1.000,00
4.700,00

kr. 12.000,00
kr. 56.400,00

Den digitale barndom
koster mindst 56.400
kr. pr. barn

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af 6-17 årige børns digitale ejerskaber er gennemført af TNS
Gallup for Nordea
Dataindsamlingen var 21. marts – 3. april 2016 og blev gennemført på TNS
Gallups onlinepanel
I alt blev der gennemført 1.003 interviews med forældre, der har
hjemmeboende børn i alderen 6-17 år.
Data er vejet på forældrenes køn, alder og region.
Nordea har ophavsret til fremsendte undersøgelser og materialer, herunder
også tabeller og figurer. Materialet må frit gengives helt eller delvist, såfremt
Nordea angives som kilde.
Kontakt: ann.lehmann.erichsen@nordea.dk +4561558181
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