Siffror från sociala medier
Facebook (Gilla Din Ekonomi): 363 ”Gillar”
Twitter (gilladinekonomi): 1 110 ”Följare”

Nyhetsbrev 2 - Nätverk - juni 2015
Under våren 2015 har förvaltning av befintliga projekt stått i fokus. I maj träffades medlemmarna
på en inspirerande nätverksträff. Nu ser vi fram emot en härlig sommar!

Nätverksträff

Gilla din ekonomis nätverksträff den 19 maj
gästades av över 50 representanter från nätverksmedlemmar. Under träffens första hälft låg fokus
på studier kring finansiell förmåga. Jenny SäveSöderbergh, Institutet för social forskning vid
Stockholm Universitet, presenterade pågående
forskning Räknefärdighet och finansiell förmåga.
Forskningsresultaten har sedan använts i Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet på
finansmarknaden som Moa Langemark, FI,
presenterade.
Karin Nordenson, Konsumentverket, inledde träffens andra hälft med fokus på åtgärder av brister
inom finansiell förmåga.

Andra talare på träffen var projektledare för GDE
skolan, Bo Sillén, Ung privatekonomi, Jennifer
Ström och Amanda Kärlin och Carl Rosén, Aktiespararna. Anette Grundström, Svensk Försäkring,
presenterade Ersättningskollen ett privat-offentligt samarbete om ersättning. Sofia Bjursell, FI,
presenterade GDE:s kommunikationsplan. Träffen
avslutades av Karin som visade effektutvärderingens positiva resultat för Ekonomismart.

Jenny Säve-Söderbergh

Pensionskunskap

Pilotprojektet att införa pensionskunskap på personalvetarprogrammet har nu startat. Den första
kursen hölls den 4-5 maj på högskolan i Skövde,
med mycket positiv återkoppling. I höst hålls kursen på högskolan i Kristianstad och i Dalarna.
www.gilladinekonomi.se/lansering-och-utvarderingpilotprojekt-pensionskunskap/

Nyhetsbrev och forum
- för informatörer

Tre forum (grupper) på Facebook och ett nyhetsbrev för nätverkets informatörer har skapats.
Förhoppningen är att nyhetsbrevet och de tre
forumen på Facebook kan öka kommunikationen
mellan och med alla som gått en av de tre utbildningarna.

Privatekonomi i skolan

I april samlades 150 intressenter från gymnasieskolan till en inspirationsdag. Under dagen lanserades Tingvallamodellen, en konkret modell för
tematisk och tvärvetenskaplig undervisning för
privatekonomi under de tre gymnasieåren.

Programrådet planerar att fortsätta modellarbetet och de uppskattade nationella skolkonferenserna i ett särskilt projekt där nätverkets medlemmar är välkomna att delta. Kontakta Bo Sillén,
bo.sillen@foretagsam.se, om du har intresse att
delta i en styrgrupp eller referensgrupp.

Enklare återkoppling

Enklare återkoppling från insatser ute i landet.
Nu finns en mejlenkät för återkoppling från alla
de insatser som görs av alla vidareinformatörer
runt om i landet. På gilladinekonomi.se finns
ingången till enkäten där du som är vidareinformatör matar in e-postadresser för dem som
deltagit på en utbildnings- eller informationsträff.
Enkäten kommer att kunna hjälpa Finansinspektionen att följa upp allt bra som görs ute i landet.
Det är alltså ni som hållit i utbildnings- eller
informationsträff som ska registrera deltagarna.

Medlemmars projekt
Hallå konsument

Koll på cashen

Den 31 mars öppnade upplysningstjänsten. Det
är tretton myndigheter, fyra konsumentbyråer
och kommunernas konsumentverksamhet som är
medaktörer till tjänsten. Sen start har Hallå konsument fått stor medial uppmärksamhet. Hittills
har över 10 000 konsumenter fått hjälp.
Vanligaste ämnesområdena är främst begagnat,
telekom, boende och elektronik.

I årets upplaga av Koll
på cashen har över 600
elever från 22 gymnasieklasser i Sverige tävlat
mot varandra.

På nätverksträffen presenterade Karin, Konsumentverket, den nystartade upplysningstjänsten
Hallå konsument, oberoende vägledning för en
enklare konsumentvardag.

Kommunprojekt
- Kronofogden

Therése W. Ekman, FI, berättade om samarbetet
med Kronofogdens kommunprojekt på nätverksträffen. Kronofogden inleder ett pilotprojekt ute i
kommunerna. Flera kommuner kommer besökas
och erbjudas information och utbildningarna. Ett
av utbildningskoncepten som erbjuds är GDE:s
kurs Trygga din ekonomiska framtid. En folder
har tagits fram av GDE:s kansli.

Helt rätt

Helt rätt är ett nytt utbildningsmaterial för
grundsärskolan, framtaget av Konsumentverket.
Utbildningsmaterialet för privatekonomi består
av fem korta filmavsnitt och en lärarhandledning.
www.konsumentverket.se/skola

Årets utbildningstävling för gymnasielever är
avgjord. Klass E1B på Katedralskolan i Lund
agerade coacher i privatekonomi. Det gav segern
och 20 000 kronor i årets tävling med Koll på
cashen. Katedralskolan tog även hem tredjepriset
och andrapriset går till klass EK14 på Härnösands
gymnasium.

Nästa läsår tar tävlingen
ett uppehåll och istället
läggs fokus på att ta fram
ett nytt undervisningsmaterial. Läs gärna mer
på www.kollpacashen.se

Effektutvärdering av
Ekonomismart

Ekonomismart är utbildningssatsningen på två
dagar som vänder sig till unga vuxna 18-30 år på
försörjningsstöd. Konsumentverket har under
våren genomfört en effektutvärdering av utbildningen. Syftet med utvärderingen är att få svar på:
- Vilken effekt har utbildningen haft för de unga
vuxna?
- Vilken nytta har metodutbildningen haft för de
yrkesverksamma?
- Använder de yrkesverksamma materialet efter
metodutbildningen i det förebyggande arbetet?
- Ge förslag på verktyg hur man fortsättningsvis
ska kunna utvärdera liknande projekt.
Resultatet visar att samtliga är mycket nöjda med
utbildningen och gett en ökad medvetenhet i vardagsekonomiska frågor och förhöjt kritiskt tänkande. De yrkesverksamma anser att de har fått
en övergripande kännedom om material, upplägg
och koncept. En rapport kommer att finnas på
Konsumentverkets webbplats inom kort.
Läs gärna mer på: www.ekonomi-smart.se

