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Efter en annorlunda vår med flera inställda kurser är nu en fullspäckad höst igång fylld av digitala  
aktiviteter för att sprida kunskap i privatekonomi. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se för senaste nytt.
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En digital kurshöst
I höst är Gilla Din Ekonomis kursupplägg lite annorlunda på grund av den rådande 
coronapandemin.  Vi har ställt om och större delen av våra kurser hålls på distans 
och i nedkortat format. Men vår målsättning är forfarande densamma – att sprida 
kunskap och verktyg i privatekonomi. Läs mer om höstens kurser på  
www.gilladinekonomi.se.

Gilla Din Ekonomi arbetar även med att ta fram en digital e-utbildning om privatekonomi på cirka en timme. 
E-utbildningen riktar sig till dig som möter personer som behöver kunskaper i privatekonomi eller för dig 
som vill lära dig mer om privatekonomins olika delar. Utbildningen lanseras i vinter.

World Investor Week
Den 12-16 oktober var det World 
Investor Week.  En global kampanj 
med syfte att öka medvetenheten 
om vikten av kunskap inom sparan-
de och investeringar. Under veckan 
skrevs olika inlägg på Facebook med 
fokus på sparande och investeringsbedrägerier:  
www.facebook.com/gilladinekonomi. 
Gilla Din Ekonomi höll också två digitala kurser i  
privatekonomi. En för seniorer från några av  
Sveriges största seniorförbund och en för  
representanter från olika TCO-regioner. Finans-
inspektionen släppte en kortfilm om vad som är 
viktigt att tänka på för att inte drabbas av  
investeringsbedrägerier. Se kortfilmen på  
www.youtube.com/finansinspektionen.

Uppdaterat utbildningsmaterial för svenska för invandrare
Den 24 augusti lanserade Finansinspektionen en ny uppdaterad version av webbplatsen  
sfiekonomi.se som är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska 
för invandrare (sfi). Boken ”Dina pengar och din ekonomi” har uppdaterats i flera omgångar  
sedan lanseringen 2008. Nu har även webbplatsen och filmserien ”Prata pengar” uppdate-
rats så att de följer bokens upplägg och underlättar vid undervisning i privatekonomi på en-
kel svenska på distans. Kolla in det nya materialet på www.sfiekonomi.se. Bilderna till höger 
är utdrag från filmserien ”Prata Pengar”.

Vi arbetar just nu med att uppdatera Gilla Din  
Ekonomis webbplats som ska lanseras under  
hösten. Vanda Brandt från GDE:s kansli berättar 
mer om nya webben: 

Snart helt ny webbplats!  
- gilladinekonomi.se 
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utseende, med bättre funktioner.  
Den ska även tillgänglighetsan-
passas så att innehållet lämpar 
sig för en bred mottagargrupp. 

På startsidan byggs fyra genvägar: 
nätverk, informatörer, utbildningar 

och privatekonomi som ska göra det enklare för 
dig som informatör att hitta det du söker snabbt, 
säger Vanda.


