
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:

  

Dags för Money Week
Den årliga temaveckan Money Week närmar sig 
med stormsteg. Den 25-31 mars arrangeras olika 
aktiviteter om privatekonomi för barn och unga. 
Det är ni som sätter agendan för veckan. Berätta 
gärna vad ni planerar för. sofia.bjursell@fi.se

Möt programrådet 
Nätverket består av olika myndigheter, organi-
sationer och företag. Programrådet är represen-
tanter från nätverket som samarbetar, initierar, 
utvecklar och inspirerar varandra i frågor om 
utbildning i privatekonomi. Kansliet samordnas 
av Finansinspektionen. 

Bild från programrådsmöte 18 september. Från vänster. Sofia Bjursell 
(Kansli/FI), Maria Eklund (MinPension), Ylva Yngveson (Sammankallande/
Pro Norna), Jenny Grip & Fredrik Hård (Fondbolagens Förening), Tove 
Zander (Unga Aktiesparare), Jan Åkerlund (Kronofogden), Dan Adolphson 
(AMF), Therése W. Ekman (FI), Anders Johansson (Företagsam), Karin 
Nordenson (Konsumentverket) och Arturo Arques (Swedbank).

Spara 
datumet! 

Tisdag 7 maj 
Nätverksträff för

medlemmar. 

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 information 
om bedrägerier via Gilla Din Eko-
nomis Facebook. Hela veckan skrevs 
inlägg med fokus på investeringsbedrägerier. 
Gästbloggade gjorde Fredrik Pettersson, Konsu-
menternas Bank- och finansbyrå, och Lotta Mau-
ritzson, Polisen. Läs inläggen här: 
www.facebook.com/gilladinekonomi/

Mer på nästa sida 

Nyhetsbrev 3 - Nätverk - dec 2018
Tack för en höst fylld av olika aktiviteter som spridit kunskap i privatekonomi. Vi blickar mot det 
nya året, fler kurser, Money Week och nätverksträffar. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se. 

God Jul & 
Gott Nytt År!

Avsluta prenumeration av nyhetsbrev - mejla finanskunskap@fi.se



Skuldkollen för  
högstadiet 
Kronofogden har lanserat 
skolmaterialet Skuldkollen för 
högstadiet. Det är en färdigplanerad lektion som 
innehåller både filmer och diskussionsfrågor. 
Syftet är att få eleverna att reflektera över sin 
privatekonomi och de olika val som finns i deras 
vardag. 

Materialet är framtaget i samverkan med lärare 
och elever. Tanken är att materialet ska under-
lätta undervisningen och öka ungdomars kunskap 
och intresse för privatekonomi. Skuldkollen finns 
också i en version för gymnasiet. 
www.kronofogden.se/skola.html

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

     Forskning visar på att 
utrikesfödda är överrepre-
senterade, i förhållande till 
del av befolkningen, när det 
gäller skulder hos Krono-
fogden. Det är inte lätt att 
komma till ett nytt land 
med oftast ett helt annat 
ekonomiskt system. Dom som i sitt dagliga arbete 
möter nyanlända är en viktig källa till kunskap 
och genom utbildnings-dagen har vi stärkt dom i 
att våga prata pengar.
Projektledare Martina Dagobert,  
Kronofogdens förebyggande verksamhet

Nytt lektionsmaterial till 
Svenska för invandrare 
Under hösten lanserades 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 
använts 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.

Boken och filmen är gjorda av Finansinspektio-
nen för att användas på lektioner i SFI. Texten till 
boken är skriven av Eva Bernhardtson, Svenska 
stenarna.

Konsumentverket 
släpper ny lektionsbank  
Sidan Lektionsbanken är tänkt att underlätta un-
dervisning om konsumentfrågor i skolan. Det är 
Konsumentverket som står bakom sidan som 
nylanserades under oktober. Nytt är lektioner om 
hållbar konsumtion, konsumenträttigheter, privat-
ekonomi och reklam. 

Det finns färdiga lektioner för mellan-, högstadiet 
och även gymnasiet. Totalt finns det 38 färdiga 
lektioner för lärare att använda. 
www.konsumentverket.se/lektionsbanken/

Konsumentverket har även tagit fram 19 digitala 
quiz på samma tema, quizen hittar du här: 
www.hallakonsument.se

Vill du att vi skriver om något särskilt på nästa 
nyhetsbrev? Kontakta gärna sofia.bjursell@fi.se 

”

”

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


