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Gilla Din Ekonomis nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet skriver vi bland annat 
om aktuella och kommande händelser inom nätverket. God Jul & Gott Nytt År!

Vårens utbildningar
Till våren planeras flera kurstillfällen, bland annat 
för Svenska kyrkans diakoner, högskolestudenter, 
PTK förtroendevalda och förbundsanställda samt 
en kurs för LO Mellansverige. Bilder från hösten:

  

Våga prata pengar har 
utbildat klart    
Många personer har kontakt med nyanlända 
vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga 
arbete och ideella uppdrag. Våga prata pengar är 
en utbildning för dessa personer som samord-
nas av Kronofogden. Under två års tid har dagen 
genomförts i 19 av Sveriges 21 län och haft 1300 
deltagare. 

Nytt lektionsmaterial till 
Svenska för invandrare 
Under hösten lanserade Finansinspektionen en 
uppdaterad version av boken Dina pengar och din 
ekonomi tillsammans med en animerad film om 
bland annat mobilt bank-id och autogiro.

Sedan 2008 har Dina pengar och din ekonomi an-
vänts inom SFI-undervisningen runt om i landet. 
För att boken ska fortsätta vara relevant 
har den uppdateras med nya texter och 
ett mer digitalt fokus. Materialet finns på 
www.sfiekonomi.se.

Film om tjänstepension 
för statligt anställda
I oktober lanserades en interaktiv film om tjäns-
tepension för den som är statligt anställd. Den 
visar hur olika val i livet påverkar både tjänste-
pensionen och privatekonomin.

Inom ramen för Gilla Din Ekonomi har Finansin-
spektionen med Statens tjänstepensionsverk tagit 
fram filmen som ska nå 260 000 statligt anställda 
via deras intranät. 

Tanken är att filmen ska anpassas till andra 
avtalsområden, till exempel för anställda inom 
kommun och landsting. 
Se filmen: www.gilladinekonomi.se/spv

Veckolång kampanj om  
bedrägerier
Under temaveckan World  
Investor Week nåddes cirka 
16 000 personer med informa-
tion om bedrägerier via Gilla Din 
Ekonomis Facebook. Hela veckan 
skrevs inlägg med fokus på investeringsbedrä-
gerier. Gästbloggade gjorde Fredrik Pettersson, 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, och Lotta 
Mauritzson, Polisen. Läs inläggen här: 
www.facebook.com/gilladinekonomi/
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