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Vi ser fram emot aktiviteter som Moneyweek, nätverksträff och planerar redan nu inför en fullspäckad höst 
med kurser. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se, där skrivs alltid senaste nytt. Glad Påsk! 

Nytt samarbete med TCO
Nu startar FI tillsammans med Gilla Din Ekonomi ett 
utbildningssamarbete med TCO, en sammanslutning 
av 14 fackförbund. Utbildningsprojektet arrange-
ras med TCO:s regionala verksamhet som bjuder in 
förtroendevalda inom TCO-regionerna och anställ-
da inom TCO:s medlemsförbund med start hösten 
2019. För första gången komprimeras tvådagarskur-
sen Trygga din ekonomiska framtid. Den komprime-
rade kursen arrangeras under en eftermiddag och 
en förmiddag efterföljande dag och hålls av föreläsa-
re inom nätverket.

Pensionskunskap rustar  
framtidens arbetskraft

Gilla din ekonomi har ny 
projektledare och kommunikatör
 
Nu är rollen som Finansinspektionens utbildnings-
projektledare för Gilla Din Ekonomis kurser tillsatt. 
Det blir Sofia Bjursell som framöver kommer att 
driva utbildningsinsatserna. 

Sofia har under fyra års tid  
arbetat med Gilla Din Ekono-
mis kommunikation, kansli och 
diverse projekt inom nätverket. 

Vi välkomnar även nytillskottet 
Vanda Brandt som nu har Sofias 
tidigare roll som kommunikatör 
för Gilla Din Ekonomi.
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Kursen Pensionskunskap förbereder blivande  
personalvetare och ekonomer så att de kan 
fatta beslut om pensioner på sina framtida  
arbetsplatser. Under våren arrangeras tre kurser 
i Kalmar, Skövde och Kristianstad. Staffan Ström 
från Alecta är projektledare och moderator för 
kursen och berättar att responsen från tidigare 
elever har varit positiv. 

Money Week 2019

- Det händer då och då att 
studenter hör av sig till när de 
kommit ut i yrkeslivet och fått 
pensionsfrågan på sitt bord. 
Tack vare den orientering de fick 
under kursen har de vågat ta tag 
i pensionsfrågan och blivit auk-
toriteter på sina arbetsplatser. 
Det är en fantastiskt fin återkoppling att få, 
säger Staffan Ström.

Den 25-31 mars är det dags för den årliga temaveck-
an Money Week. En vecka om privatekonomi för 
barn och unga. Årets global tema 2019 är ”Learn.
Save.Earn”. Här är några av aktiviteterna 2019:

Spara 
datumet! 

Tisdag 7 maj 
Nätverksträff

Money Quiz – tävling som anordnas i hela Europa 
för ungdomar 13-15 år. Alla högstadieklasser är väl-
komna att vara med att tävla.
”Vi måste prata om pengar” – filmer med exper-
ter inom entreprenörskap, hållbarhet, sparande 
m.m. som delar med sig av sina bästa ekonomitips 
till barn och unga. Arrangör är Gimi. Följ uppro-
pet på #vimasteprataompengar, på YouTube eller 
Instagram.
Gymnasiet – ny statistik om sparande – den 25 mars 
kommer Ung Privatekonomi tillsammans med Fond-
bolagens förening släppa ny statistik om gymnasie-
elevers kunskaper i privatekonomi.

Alla aktiviteter för Money Week 2019 listas på 
http://gilladinekonomi.se/moneyweek


