Följ gärna
GDE på Facebook,
inlägg om
privatekonomi.
www.facebook.com/
gilladinekonomi

Nyhetsbrev 1 - Informatörer - jan 2016
Gilla Din Ekonomis nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet skriver vi bland annat
om aktuella och kommande händelser inom nätverket.

Korta klipp på Youtube

Nu går det att se filmer på Youtube från Gilla Din
Ekonomis utbildningar i privatekonomi.
Inledningsvis har ett urval av föreläsningar från
nätverkets kurs Tryggare ekonomi på äldre dar
filmats. Filmerna finns tillgängliga som kortare
klipp.

Förhoppningen
med att filma
föreläsningar och
göra dem tillgängliga online är att
fler ska ta del av
kunskapen, som
annars begränsas till en föreläsningssal. Filmerna
kan även användas i andra utbildningssammanhang, exempelvis när utbildade vidareinformatörer anordnar egna utbildningar.
För korta klipp om exempelvis risk, inflation eller
seniorlån besök:
youtube.com/finanskunskapfinansinspektionen

Återkoppling
enkätundersökning

Under hösten genomfördes en enkätundersökning som riktades till er utbildade informatörer,
personer som gått någon av Gilla Din Ekonomis
utbildningar. Syftet med enkäten var att ta reda på
hur många informatörer som har genomfört vidareutbildningar och vad som saknas för att man
ska kunna genomföra lyckade vidareutbildningar.

Lär av varandra
- Alexander Neidert

”Efter att ha tagit del av resultatet av vår en-

kätundersökning kan vi konstatera att det finns
otroligt många informatörer som gör ett fantastiskt arbete med vidareutbildningar - bra jobbat!
Hela 43 procent av de tillfrågade hade genomfört
en lyckad vidareutbildning.

Det som de flesta upplevade som ett hinder för att
komma igång med egna utbildningar var att man
var osäker på hur man ska organisera en egen
utbildning. Vi är medvetna om hur svårt det kan
vara att arrangera en utbildning, studiecirkel eller
mindre informationsträff.
Det bästa rådet vi kan ge är – lär av varandra.
Byt mejladress och telefonnummer med andra
som har vill utbilda vidare. Många informatörer
är med i våra Facebook-grupper för att på så sätt
kunna komma i kontakt med andra informatörer
och byta erfarenheter med varandra. Gå med du
också!
Avslutningsvis vill jag uppmuntra er till att höra
av er till mig om ni har andra bra tips och råd på
hur man genomför en lyckad vidareutbildning.”
Alexander Neidert,
Projektledare Gilla Din Ekonomi
alexander.neidert@fi.se

Skriv en insändare

Har du något du vill dela med dig av på nästa
nyhetsbrev, mejla gärna finanskunskap@fi.se

