Följ gärna med här!
• Facebook: www.facebook.com/gilladinekonomi
• Twitter: www.twitter.com/gilladinekonomi
• YouTube: www.youtube.com/finanskunskapfinansinspektionen
• Webbplats: www.gilladinekonomi.se

Nyhetsbrev 1 - Nätverk - jan 2017
Nu börjar ett nytt år med flera kurser inplanerade, alla kursdatum listas på webbplatsen.
År 2016 var fyllt av privatekonomisk utbildning, vi hoppas på ett lika bra 2017!

Vårens planering

Det blir en vår full med kurser i privatekonomi,
alla inplanerade kurser listas på webbplatsen.
Här är några av deltagarna vi möter i höst:
• Överförmyndare
• Försäkringsinformatörer
• Personalvetar- och ekonomstudenter
• Dem som möter nyalända i sitt dagliga arbete
Andra intiativ
under våren vi gillar:

•

• Temaveckan Money Week

Money Week Challenge, en tävling
för gymnasieelever
• Koll på cashen, lanserar nytt
undervisningsmaterial

Karta med föreläsningar
Gilla Din Ekonomi har en karta där kostnadsfria
föreläsningar i hela landet listas. När en skola,
organisation eller förening vill öka kunskaperna
i privatekonomi, kan man lätt hitta föreläsare i
sin närhet. Nu finns ytterligare en föreläsning. På
flera orter kan föreläsningen Spedido bokas, om
skuldfällan och budget. Besök kartan på:
www.gilladinekonomi.se/karta

Pensionskunskap  

Eva Adolphson har länge varit en av eldsjälarna i
nätverket Gilla Din Ekonomi. Eva har som
pensionsekonom spenderat många timmar med
att föreläsa runt om i landet och
har hållit i stafettpinnen för
Pensionskunskap, en kurs om
pensioner för personalvetar- och
ekonomistudenter på landets
högskolor.
Nu går Eva i pension efter en
mycket uppskattad tid hos Gilla Din Ekonomi.
Fortsättningsvis tar Staffan Ström, Alecta, vid
Evas uppdrag.
Staffan kommer hålla i stafettpinnen för kursen Pensionskunskap
och medverka i Gilla Din Ekonomis
programråd.

Varmt tack Eva för gott samarbete och fantastiska
resultat samt varmt välkommen Staffan!

Appen uppdaterad

Mycket av Gilla Din Ekonomis utbildningsmaterial
finns samlat i vår app. Nu har appen uppdaterats
med det senaste materialet. Appen kan kostnadsfritt laddas ner på App Store och Google play.
I appen Gilla din ekonomi finns bland annat
broschyrer, quiz, handböcker och filmer. Du hittar
även ordlistor och nyttiga länkar samt telefonnummer.

Medlemmars projekt
Money Week Challenge Nytt Koll på cashen!
Efter förra årets succé anordnas tävlingen Money
Week Challenge igen. Gymnasieskolor och elever
från hela landet bjuds in till att delta i tävlingen.
Den vinnande klassen kommer får sitt foto publicerat på Times Square i New York!

Koll på cashen är en film, en lärarhandledning
och en webbplats för utbildning i privatekonomi
på gymnasiet. I början på 2017 lanseras ett nytt
undervisningsmaterial och nya filmer.

Vinnarna utses under temaveckan Money Week den 31 mars i
Stockholm.

Filmerna lanseras den 23 januari och lärarhandledningen den 22 februari. Läs mer på:
www.kollpacashen.se

I anslutning till tävlingen får eleverna en inspirationsföreläsning med Ung Privatekonomi eller
Ung Ekonomi. Eleverna publicerar sen sitt tävlingsbidrag på
YouTube.

Tävlingen, Money Week Challenge, arrangeras av
Finansinspektionen tillsammans med Ung Privatekonomi, Ung Ekonomi, Sveriges Elevkårer,
Nasdaq och Kungliga Myntkabinettet. Syftet är att
uppmärksamma vikten av kunskaper om privatekonomi för barn och unga. Läs mer på:
www.gilladinekonomi.se/mwc

Privatekonomi och konsumenträtt ingår för samtliga gymnasieprogram inom samhällskunskap
enligt Gy11, vilket det nya materialet har skarpt
fokus på. Koll på cashen är ett samarbete mellan
Kronofogden, Konsumentverket och Finansinspektionen.

Internationellt utbyte
Prisutdelning och forum för utbildning

Money Week 2017

Money Week är en årlig temavecka då utbildning
i privatekonomi för barn och unga uppmärksammas. Den 27 mars till 2 april 2017 anordnas
temaveckan Money Week. Det blir en vecka då
utbildning i privatekonomi för barn och unga
uppmärksammas.

Tipsa gärna

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

Den 28 november var Sverige värd för en internationell konferens och prisutdelning i syfte att
uppmärksamma innovativa utbildningsinsatser i
privatekonomi runt om i världen. Konferensen
arrangerades av Child & Youth Finance International i samarbete med bland annat FI.

Under konferensen fick representanter från olika
länder möjlighet att utbyta erfarenheter inom
det privatekonomiska utbildningsområdet för
barn och unga. Totalt deltog 130 personer från 45
länder.

Brasilien inspireras av vårt arbetssätt

Therése W. Ekman, FI, besökte Brasilien under
december 2016 för att utbyta erfarenheter och informera om det svenska arbetet med privatekonomisk
utbildning. Besöket skedde i samband med en internationell konferens om finansiell folkbildning och
andra konsumentfrågor i Rio de Janeiro.

