Vill du dela
med dig av något
på nyhetsbrevet?
Kontakta oss på
finanskunskap@fi.se

Nyhetsbrev 2 - Informatörer - maj 2017
Välkomna att prata om
små barn och ekonomi

Trygga någon annans
ekonomiska framtid!

För nätverksmedlemmar anordnas träffar, den
här gången finns det platser över. Vi välkomnar
därför fler att delta. Temat är hur vi kan lära små
barn ekonomi.
När: Torsdag 1 juni 2017 13:30 - 16:00
Var: Brunnsgatan 3, Stockholm
Anmäl: Senast 26 maj till sofia.bjursell@fi.se

För de som inte har hand om sin egen ekonomi
utan har en god man kan förutsättningar förbättras. Totalt har 287 överförmyndare gått kursen
Trygga din ekonomiska framtid. Överförmyndare
som gått kursen sprider kunskaperna vidare till
gode män.

Utbildningsminister
Gustav Fridolin
Undervisa ekonomi på
förskolan
Dr. Eva Ärlemalm-Hagsér
Stor matematik
med små barn
Lars Rönnbäck
Små barn och pengTherése W. Ekman

ar

Tips på Facebook

På Gilla Din Ekonomis Facebook-sida
hittar du inlägg om privatekonomi.
Under en vecka gästade sparekonom
Claes Hemberg sidan. Det blev en
vecka fylld med tips kring sparande.
Följ med på: 		
www.facebook.com/gilladinekonomi

Uppdaterat material

Kursmaterialet för Tryggare ekonomi på äldre dar
uppdaterades under maj och finns nu på webbplatsen. Materialet för Trygga din ekonomiska
framtid uppdaterades i januari.
www.gilladinekonomi.se

”

Gode män och Överförmyndare hörde förra året
av sig till oss med frågor
inom privatekonomi. De
upplevde att de inte fullt
ut kunde utföra det breda
arbetet som det innebär att
sköta någon annans privatekonomi, huvudmännens.
Vi skräddarsydde kursen Trygga din ekonomiska
framtid med två kompletterande föreläsningar;
Konsumentverket som pratar skuldsanering och
SEB som utbildar i familjerätt. Vi hoppas stärka
Överförmyndare så de kan sprida informationen
vidare till Gode män, som i sin tur blir i sitt arbete
för huvudmännen.
Huvudmännen är en bred riskgrupp med personer i olika livssituationer. Det kan vara ett ensamkommande barn, en nyanländ vuxen, en äldre dement person eller helt enkelt någon som behöver
stöd för att sköta sin privatekonomi. Gode män
behöver anpassa privatekonomin efter just den
specifika individens behov. Och just därför är det
så viktigt att vi visar vilka möjligheter och risker
som finns inom det privatekonomiska området
säger projektledare Kristina Althoff.

”

Foto: Goro Bertz

Gilla Din Ekonomis nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet skriver vi bland annat
om aktuella och kommande händelser inom nätverket.

