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

Nyhetsbrev 3 - Nätverk - sept 2017
Nu sätter hösten igång. Flera kurstillfällen är inbokade med varierande målgrupper. En och annan
nyhet kommer släppas under hösten. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se för senaste nytt.

Premiär för temavecka
om investeringar

App för mellanstadiet Pengalabbet!

World Investor Week (WIW) är en veckolång
global kampanj med syfte att öka medvetenheten
om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Temaveckan anordnas för första gången
den 2-8 oktober på initiativ av IOSCO. Sverige
deltar i WIW 2017 med Finansinspektionen som samordnare.

Under hösten lanseras Myntkabinettets spel
Pengalabbet som app. Det är ett spel där barn
lär sig om ekonomi på ett lekfullt sätt. Barnen
får prova på olika jobb med olika lön och ser hur
långt pengarna räcker under en månad. Appen tas
fram med stöd av Finansinspektionen.

Gilla Din Ekonomi annordnar ett seminarium om
pension för egenföretagare under veckan. Hjälp
oss gärna att sprida länken nedan till personer
som försörjer sig på eget företagande.
www.gilladinekonomi.se/wiw

Gilla Din Ekonomis programråd har fått tre nya
representanter. Nu till hösten tar Tove Zander
plats som Unga Aktiesparares representant,
Johanna Kull för Fondbolagens förening och Karin
Nordenson från Konsumentverket. Välkomna!

Infomation om kartan
Hösten på Facebook
På Gilla Din Ekonomis Facebook-sida hittar du
inlägg om privatekonomi. Under hösten gästar
flera av föreläsare sidan med egna inlägg under
en vecka. Först ut är Fredrik Pettersson på Konsumenternas Bank- och finansbyrå föreläsare på
kursen Trygga din ekonomiska framtid. Fredik
gästar sidan den 18-22 september.
Följ med på: www.facebook.com/
gilladinekonomi

På gilladinekonomi.se/karta finns en karta med
gratis föreläsningar i privatekonomi för skolan.
För att fler skolor ska få vetskap om föreläsningarna har vykort skickats till samhällskunskapslärare på alla gymnasieskolor i Sverige. Förhoppningen är att föreläsningarna sprids och att fler
elever får ökad kunskap i privatekonomi.
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