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

Nyhetsbrev 2 - Nätverk - maj 2017
Under våren har hittills 22 kurser hållits för b.la. överförmyndare, försäkringsinformatörer och
personalvetarstudenter. Nu ser vi fram emot nätverksträffen med temat små barn och ekonomi.

Välkomna på nätverksträff den 1 juni.
Om små barn och ekonomi.
Psst..!
När: Torsdag 1 juni 2017
Kom och
Tid: 13:30 - 16:00
diskutera hur vi
Var: Brunnsgatan 3, Sthlm
kan lära små barn
Anmäl: Senast 26 maj till
privatekonomi
sofia.bjursell@fi.se
Utbildningsminister
Gustav Fridolin
Undervisa ekonomi på
förskolan
Dr. Eva Ärlemalm-Hagsér
Stor matematik
med små barn
Lars Rönnbäck
Små barn och pengar
Therése W. Ekman

Hemberg 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. Följarna på
Facebook ökade rejält och var engagerade i temat.
Claes är representant i programrådet, en uppskattad
föreläsare på flera kurser
och Avanzas sparekonom.

Följ med på: www.facebook.
com/gilladinekonomi

Kristina om gode män

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.

”

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 tryggare 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.

”

Till hösten planeras fler kurstillfällen, bland annat
i Växjö och Östersund.

Foto: Goro Bertz

Välkomna att prata om
små barn och ekonomi

5 000 unga nåddes
under Money Week
Under årets Money Week fick rekordmånga unga
i Sverige ökade kunskaper i privatekonomi. Fler
aktörer än tidigare år bidrog med olika aktiviteter
för att höja barn och ungas ekonomikunskaper.
Över 140 länder deltog i den globala temaveckan
med egna nationella insatser.
I Sverige arbetas det året om med utbildningsinsatser för att öka barn och unga kunskaper i
privatekonomi. Men under Money Week görs en
gemensam kraftsamling för att sätta strålkastarljuset på vikten av kunskaper i ekonomi för barn
och unga. Bland annat arrangerades tävlingen
Money Week Challenge för gymnasiet. Vinnarna
från Härnösands gymnasium fick sedan sin bild
publicerad på Times Square.

Medlemmars projekt
Små barn pratar gärna
om pengar
Undervisning om pengar och ekonomi är möjlig redan i förskolan. Det visar en förstudie som
Finansinspektionen har gjort i samarbete med
Mälardalens högskola. Små barn pratar gärna om
pengar, men förskolelärare är ovana att tala med
dem om ekonomi.
– Ett framtida utbildningsprojekt skulle kunna
riktas mot blivande förskollärare, säger Therese
Wieselqvist Ekman, på FI. Ju tidigare barn får
kunskaper i privatekonomi desto bättre rustade
blir de att göra medvetna val. Förstudien finns
publicerad på www.fi.se

När unga flyttar
hemifrån...

Tina Häggmark på Kronofogden gästade Malou
efter tio på Tv4, tillsammans med en ungdomspanel. Programmet tog avstamp i Finansinspektionens undersökning som visade på att var tredje
ung person som ska flytta hemifrån anser sig
sakna tillräckliga kunskaper om ekonomi inför
flytten. Flest frågetecken rörde lån och försäkringar. Se programmet här:

Sverige nominerades sedan för de insatser som
samordnats av Finansinspektionen under Money
Week. Nomineringen lyfter länders nationella
utbildningsinsatser i ekonomi för barn och unga.
Slutligen vann Bangladesh utmärkelsen som delas
ut av Child & Youth Finance International.

Några av insatserna 2017:
• Money Week Challenge, tävling för gymnasiet.
• Bankföreningens och bankernas privatekonomers seminarium om hur man får barn och
unga intresserade av privatekonomi.
• Chatt med privatekonomer, under veckan
fanns möjlighet att chatta med privatekonomer via Dina Pengar.
• Föreläsningar för unga hölls i hela landet av
Ung Ekonomi, Ung Privatekonomi, Unga Aktiesparare, Ekonomipejl och Ekonomismart.
• Podd om sparade, Unga Aktiesparare sände
podden Prata Pengar riktat till unga.

Unga i Norrland

Finansinspektionen och Ung Privatekonomi samarbetar för att nå ungdomar i norra Sverige. Tack
vare samarbetet har fler ungdomar möjlighet att
ta del av Ung Privatekonomis utbildning om
privatekonomi och sparande. Under 2016 fram till
i mars har 1 885 ungdomar utbildats på 13 orter.
Vill du att vi skriver om något särskilt på nästa
nyhetsbrev? Kontakta gärna sofia.bjursell@fi.se

