Nyhetsbrev 1 - mars 2015
Slutet av 2014 och början av 2015 har varit fyllt av intressanta händelser för Gilla Din Ekonomi. Vi
blickar framåt med goda förhoppningar om ett lyckat och fullspäckat 2015.

Arbetsgruppen på FI

Vi välkomnar Therése Wieselqvist Ekman tillbaka
till Gilla Din Ekonomi. Therése kommer fortsättningsvis axla en stor roll inom finanskunskap på
FI. Vi välkomnar även nytillskottet Sofia Bjursell
till rollen som kommunikatör.

Högskoleprojektet

GDE kan stolt meddela att 2015 är året då
pensionskunskap får plats i personalvetares
klassrum. Projektledare Eva Adolphson, Alecta,
har tagit initiativet till att införa pensionskunskap på högskolor. Pilotprojekt startar på Skövde
högskola den 4-5 maj 2015. I höst får högskolorna
Kristianstad och Dalarna ta del av kursen.
Bakgrunden till projektet är dagens brister i
personalvetarprogrammens utbildningsplaner,
kursplaner, litteraturlistor samt hur programmen
marknadsförs för blivande studenter. Inte
någonstans fanns ordet ”pension”. Ett ökat krav
på kunskap hos såväl arbetsgivare som arbetstagare gör det extra angeläget att utbildningen
införs. Förhoppningen är att nästa år under
P-Riks presentera utfallet av pilotprojektet och
få fler lärosäten intresserade av utbildningen.
Arbetsgruppen träffades den 2 mars på FI.

Smartare ekonomi

Som ett led i Gilla Din Ekonomis satsning mot
skolan genomfördes den 5:e och 6:e februari ett
seminarium i Dömle utanför Karlstad. Seminariet
var en fortsättning på ett liknande upplägg som
hölls under hösten. Tanken med upplägget var att
få till en modell som kan appliceras under
gymnasiets årskurs 1, 2 och 3 och som fokuserar
på privatekonomi.

En av tankarna med modellen är att fler ämneslärare samarbetar kring just privatekonomi. Vid
schemaläggningstillfällen i början av läsåren kan
ämnen som tar upp privatekonomi anpassas i
block efter varandra. På det viset underlättar man
för planeringen då man får mer sammanhängande tid till ämnet. Förhoppningsvis kan man ha
en modell färdig att lansera för gymnasiet för hela
landet under 2015.

Förstudie MyCity

Skolmodellen Me and MyCity har genom framgångsrik samverkan mellan skola och näringsliv
blivit en stor succé i Finland. Elever i åldrarna
12-13 år förebereds med skollektioner innan de
kommer till själva företagsbyn, Me and MyCity.

Inlärningsmiljön är förlagd till en lokal där ett tjugotal montrar är uppförda. Montrarna representerar var och en ett riktigt företag eller en myndighet. Eleverna sysselsatta med att representera
ett företag eller myndighet under dagen.

Finansinspektionen har tidigare genomfört en
förstudie i samarbete med Kunskapsbolaget.
Tanken är att Kunskapsbolaget ska vara delaktig i
finansieringen. Detta kommer att följas upp under
våren 2015.

Våren 2015 i korthet
PTK del 2 kurser genomförs under våren.

Uppdatering av broschyrer och kursmaterial
kommer färdigställas under våren.

En bilaga om pensions kommer distribueras i
M-magasin nr 5 den 26 mars.

Kurs för Tryggare ekonomi på äldre dar kommer
genomföras i Stockholm under maj.

Välkommen till nästa
nätverksmöte:
Tisdag 19 maj 2015
13:30 - 16:00
Finansinspektionens lokaler

5 000 nedladdningar
av appen

Koll på cashen

”Koll på cashen” är ett samarbete som bedrivs av
Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden. Syftet är att öka gymnasieungdomarnas intresse och kunskap kring sin egen
ekonomi. Koll på cashen vill även inspirera och
stödja lärare till att undervisa i privatekonomiska
frågor. Detta görs bland annat med en fil och genom att varje läsår anordna en tävling där klassen
kan vinna pengar till klasskassan.
Det är dags för de tävlande att lämna in sina
tävlingsbidrag, tävlingen pågår till den 24 april
2015. Förhoppningen är att fler ska använda sig
av tävlingsmaterialet i undervisningen och att fler
tävlingsbidrag ska komma in.
Tävlingen kommer att avgöras i maj av en jury
bestående av arbetsgruppen samt styrgruppen
från Finansinspektionen, Konsumentverket och
Kronofogden.

Totalt har Gilla Din Ekonomis app laddats ned till
över 5 000 surfplattor och telefoner.
Förhoppningen är att en uppdatering av
broschyrerna i appen att ske inom kort. Har du
synpunkter eller önskemål på appen hör gärna av
dig till finanskunskap@fi.se.
Tipsa gärna ert nätverk om appen, som finns för
både i App Store och Google Play.

Siffror från sociala medier
Facebook (Gilla Din Ekonomi): 331 ”Gillar”
Twitter (gilladinekonomi): 1 038 ”Följare”

