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Vårterminen är i full gång fylld med aktiviteter som utbildningar och Money Week som sprider  
kunskaper i privatekonomi. Håll dig uppdaterad på www.gilladinekonomi.se för senaste nytt. 

Gilla din ekonomi blir Nationella 
nätverket för finansiell folkbildning 
Gilla din ekonomi jobbar med att öka den finansiel-
la kunskapen i Sverige via utbildningsprojekt. För 
en tydligare kommunikation om vad vi gör har vi 
valt att heta det vi är. Gilla din ekonomi har därför 
bytt namn till Nationella nätverket för finansiell 
folkbildning. Vi tror att ett namnbyte förenklar 
kommunikationen om nätverkets syfte med att  
öka den finansiella kunskapen nationellt.  
Gilla din ekonomi lever kvar som namn för våra 
gemensamma utbildningsinsatser och allt utbild-
ningsmaterial behåller sin grafiska profil.

Ny e-utbildning i  
privatekonomi för föräldrar
Finansinspektionen har lanserat en digital och 
kostnadsfri e-utbildning i privatekonomi riktad till 
föräldrar och blivande föräldrar. Utbildningen är 
baserad på boken ”Ditt barn och dina pengar”  
och är uppdelad i tre huvuddelar: Vänta barn, 
Förälder och Familj. Den tryckta boken kan  
fortsatt beställas här av den som träffar föräldrar  
i sitt arbete för att dela ut den. 

Den digitala utbildningen ger baskunskaper  
inom en rad ekonomiska områden som  
konsumenträtt, försäkringar, sparande och  
familjejuridik. Områden som kan vara bra att  
ha koll på i föräldrarskapet.

Tipsa gärna om e-utbildningen till föräldrar eller 
blivande föräldrar som du känner eller gå den 
själv på: www.dittbarnochdinapengar.se.

Uppdaterat utbildningsmaterial
Nu finns det uppdaterat utbildningsmaterial  
för våren 2022 för dig som gått någon av våra 
utbildningar “Trygga din ekonomiska framtid”  
eller “Tryggare ekonomi på äldre dar”. Besök  
utbildningssidorna på vår webbplats för att ladda 
ner presentationer som du kan använda när du 
ska sprida kunskapen vidare, till exempel via en 
informationsträff eller studiecirkel. 

Svinnrik - bli hållbart rik på 
mindre matsvinn
Den 21-27 mars pågår Money Week   - en  
temavecka om privatekonomi för barn och  
unga. I samband med Money Week lanserade 
Finansinspektionen tillsammans med Livsmedels-
verket Svinnrik. Ett initiativ med syfte att stärka 
ungdomars privatekonomiska kunskaper och 
samtidigt minska matsvinnet i Sverige för att  
bidra till en hållbar utveckling. Svinnrik består av  
läromaterial i form av uppgifter, utmaningar och 
korta föreläsningsfilmer riktat till hem- och  
konsumentkunskapslärare.

I samband med att temaveckan startade anordna-
de Finansinspektionen och Livsmedelsverket ett 
liveseminarium för att berätta mer om initiativet, 
dela med sig av fakta kring ämnet och diskutera 
hur läromaterialet kan användas. Ta del av  
presentationen från seminariet här!

Läs mer om initiativet och tipsa lärare du känner 
att ladda ner materialet här. Alla Sveriges aktivite-
ter för Money Week 2022 listas på vår webbplats!
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