Följ gärna GDE på sociala medier
• Facebook (Gilla Din Ekonomi): 455 ”Gillar”
• Twitter (@gilladinekonomi): 1 233 ”Följare”
• YouTube (/finanskunskapfinansinspektionen)

Nyhetsbrev 1 - Nätverk - jan 2016
Händelserika 2015 har passerat. Under året har antalet medlemmar och utbildningar i nätverket
har ökat och idag är vi 73 medlemmar som samarbetar i frågor om finansiell folkbildning.

Korta klipp på Youtube

Nu finns det filmer att se på Youtube från Gilla
Din Ekonomis utbildningar i privatekonomi.
Inledningsvis har ett urval av föreläsningar från
nätverkets kurs Tryggare ekonomi på äldre dar
filmats i korta klipp.
youtube.com/finanskunskapfinansinspektionen

Programrådet meddelar
Samlad information från programrådet:
• GDE:s projektplan kommer att uppdateras.
Den reviderade versionen presenteras på
nästa nätverksträff.
• Nu finns en kalender på webbplatsen där
utbildningar av GDE och utbildningar inom
nätverket listas.

Enkät informatörer

Under hösten genomfördes en enkätundersökning som riktades till utbildade informatörer,
personer som gått någon av GDE:s utbildningar.
Resultatet visade bland annat att 43 procent av
de tillfrågade hade genomfört en lyckad vidareutbildning.
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 vidarutbildningar.

Utbildningsinsats för
överförmyndare

Tillsammans med Finansinspektionen ska överförmyndare utbildas och syftet är att detta ska
bidra till att höja kunskapsnivån hos gode män.

Fler personer än tidigare behöver i dag hjälp
av en god man, till exempel ensamkommande
flyktingbarn och andra utsatta grupper. Överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över
gode män, och tanken är att de privatekonomiska
kunskaperna ska föras vidare till gode män runt
om i landet.

Överförmyndarna kommer under en tvådagarsutbildning att få bredare kunskaper om bland
annat spara, låna, försäkringar, räntor, pensioner
och skulder. Utbildningen genomförs av Finansinspektionen tillsammans med GDE, vars medlemmar samarbetar med utbildningsinsatsen och
deltar som föreläsare. De första utbildningarna
genomförs i Stockholmsområdet, Södertälje och
Sollentuna, i mars 2016.

Pensionskunskap
etableras 2016

Kursen Pensionskunskap (högskoleprojektet), ett
pilotprojekt under 2015, blir 2016 en ordinarie
utbildning i Gilla Din Ekonomis utbildningsutbud.
Framtida personalvetare och ekonomer som läser
kursen kommer att ha kunskap om det svenska
pensionssystemet och kunna informera om det.

Medlemmars projekt
Hälsningar från nya
medlemmar

I december utökades nätverket med två nya
medlemmar, ICA Banken och Aditro.

Nätverksmedlemmen ICA Banken går med i programrådet med Magnus Hjelmér som representant. Magnus var tidigare representant för Unga
aktiesparares i programrådet.

Magnus Hjelmér, ICA Banken
”Jag har tidigare suttit som

representant i Gilla Din Ekonomis programråd i egenskap av
vd för Unga Aktiesparare. Det
känns jätteroligt att fortsätta
att vara en del av programrådet, men nu som vardagsekonom hos ICA Banken. Min roll som vardagsekonom innebär att göra vardagsekonomin enklare
och mer lättförståelig för våra kunder. Det rimmar
väldigt bra med syftet med Gilla Din Ekonomi, att
stötta folkbildning i finansiella frågor.”

Elisabeth Wass, Aditro
”Aditro är en av nordens största aktörer inom

löne- och HR-system, och pensionstjänster är
ett inslag i leveransen. Eftersom Aditro har systemstöd till arbetsgivare inom området pension,
önskar vi tillsammans med Gilla Din Ekonomi
vara bidragande till möjligheterna att sprida
kunskap och information. Alla
på arbetsmarknaden skulle dra
nytta av bättre koll på de förmåner som har stor betydelse
för både arbetsgivarens och
den anställdes ekonomi.”

Tipsa gärna

Är ditt företag nätverksmedlem och har något ni
vill dela med er av på nyhetsbrevet,
kontakta gärna sofia.bjursell@fi.se

Ung Privatekonomi
- Resultat Norrland

Samarbetet mellan Finansinspektionen och Ung
Privatekonomi inleddes hösten 2015. Hittills har
sammarbetet genererat 26 kurstillfällen där
1 019 ungdomar i norra Sverige fått möjlighet
att ta del av Ung Privatekonomis utbildning om
privatekonomi och sparande.

”Det brukar alltid kännas lite nervöst innan jag

ska ut och föreläsa, men det tror jag är bra! När
jag väl står framför eleverna släpper
nervositeten för det märks tydligt
att privatekonomi är någonting som
eleverna är intresserade av och vill
lära sig mer om. Ett av momenten i
föreläsningen handlar om att eleverna skall fantisera kring vad de
vill göra i framtiden och vad de drömmer om. Här
brukar många spännande drömmar presenteras.
Jag har bland annat fått höra ”simma med delfiner” och ”köpa Eiffeltornet”, det är väldigt kul när
eleverna vågar drömma stort.
Min plan för våren är att resa mycket och träffa
många ungdomar, jag har inte varit så mycket
norr om Umeå ännu vilket jag ser framemot! Det
skall bli roligt att få peppa och inspirera fler.”
- Mulin Persson
Informatör Ung Privatekonomi

”Höstens genomförda föreläsningar lade en bra

grund att stå på inför den kommande terminen.
De lärare och elever som Ung Privatekonomi har
varit ute och föreläst hos har varit mycket nöjda
och vi har i och med detta börjat skapa goda
relationer i området. Vi hoppas kunna träffa ännu
fler gymnasieelever under våren då möjligheten
att boka Ung Privatekonomi förhoppningsvis har
blivit mer känt bland lärarna. Om fler vet att vi
finns och vad vi gör, kan vi träffa och engagera fler
ungdomar. Vi strävar alltid efter att nå nya nivåer
och det gör vi genom att bygga goda relationer
och fortsätta att inspirera!”
- Niklas Svensson
Verksamhetschef Ung Privatekonomi

