
Vill du avsluta prenumeration av nyhetsbrev? Mejla finanskunskap@fi.se

Tack för en bra vårtermin aktiviteter för ökad kunskap i privatekonomi. Till hösten planeras digitala  
utbildningar, seminarier samt World Investor Week. Läs mer på www.gilladinekonomi.se. 
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Sommarstängt 
Från den 12 juli  - 9 augusti har  
kansliet sommarstängt. Mejla  
finanskunskap@fi.se så svarar vi från 
den 9 augusti när vi är tillbaka igen.  
Beställningar av broschyrer under juli 
har 3 - 4 veckors leveranstid.  
Glad sommar!

Seminarier i privatekonomi för  
lärare och BVC personal
I höst arrangeras två digitala seminarium i  
privatekonomi. Dem innehåller bara fakta, 
ingen försäljning och är gratis. Seminarierna 
samordnas av Finansinspektionen där flera 
föreläsare från nätverket medverkar.

FÖR LÄRARE - 5 OKTOBER 
Hem- och konsumentkunskapslärare eller 
andra lärare som undervisar i privat- 
ekonomi på grundskolan kan delta på 
detta seminarium. Innehållet är  
anpassat så att kunskaperna kan  
spridas vidare till eleverna. 

FÖR MVC/BVC PERSONAL - 6 OKTOBER 
Personal inom mödra- och  

barnavården kan delta på detta 
seminarium. Tanken är att kun-
skaperna ska spridas vidare till 
blivande föräldrar och föräldrar.

Hjälp gärna oss att sprida 
 inbjudan till seminariena!  

På www.gilladinekonomi.se hittar du  
mer information och länk till anmälan.

Spela pengalabbet.se  
i sommar
Du har väl inte missat nya Pengalabbet?  
Ett webbaserat spel för att öka barns kunskaper  
i privatekonomi. Utbildningsmaterialet för mellan-
stadiet är ett samarbete mellan Finansinspektionen 
och Ekonomiska museet. Spelet är gratis, fritt från 
reklam och kan även användas av föräldrar hemma 
och av äldre barn. Spela på www.pengalabbet.se.

Vi har träffat alla Svenska  
kyrkans stift
Under 2018 inledde Gilla din ekonomi ett utbild-
ningssamarbete med Svenska kyrkan. Efter tre år 
har vi nu träffat alla Svenska kyrkans 13 stift. Vi 
har träffat alla stift och 447 personer har utbild-
ats men det är långt ifrån alla medarbetare. Vi vill 
därför gärna fortsätta samarbetet och erbjuder 
nu ytterligare en utbildning för Svenska kyrkans  
medarbetare i september. Läs mer på  
www.gilladinekonomi.se under händelser.

Ny webbutbildning  
i privatekonomi

Kronofogdens nya webbutbildning Dela din 
kunskap är för dig som jobbar med att hjälpa, 

och som möter människor som har eller riskerar 
att få ekonomiska problem. Utbildningen gör det 
lättare att prata om pengar och du får lära dig 
om skuldens väg, vart den leder och hur du kan 
motivera till förändring. Du får också verktyg som 
du kan använda i ditt uppdrag. Utbildningen är 
digital, kostnadsfri och tar cirka fyra timmar att 
genomföra. Läs mer här:  
www.kronofogden.se/deladinkunskap


