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

Vårterminen är i full gång fylld med aktiviteter som nätverksträff, 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 på våra gemensam-
ma utbildningsinsatser och allt utbildningsmaterial 

behåller sin grafiska profil.

- Alla vi som jobbar inom Gilla din 
ekonomi vet vad nätverket står för 
och vad vi gör men för andra kan 

det uppfattas som otydligt. Jag är 
väldigt glad att vi nu heter det vi är 

säger Therése Wieselqvist Ekman, FI:s representant 
i programrådet.
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Vårens utbildningar
Under våren väntar många av Gilla din ekonomis 
utbildningar i privatekonomi. Vi träffar bland  
annat diakonstudenter, medarbetare från  
organisationen Hela människan och seniorer  
från några av Sveriges största seniorförbund för 
att sprida kunskap och verktyg i privatekonomi.  

Se vad som är på gång i kalendern!

Nätverket har ny sammankallande

Sedan 2010 då nätverket bildades har Ylva Yngveson haft en roll som sammankallande  
i nätverket. Ylva meddelade på programrådet i oktober 2021 att hon väljer att lämna  
sin roll. Kristina Kamp blir ny sammankallande för Nationella nätverket för finansiell  
folkbildning. I den sammankallandes roll ingår bland annat att representera arbetsgruppen 
(programrådet) i nätverket och vara moderator för våra nätverksträffar.

Kristina Kamp från minPension har sedan flera år tillbaka varit aktiv som föreläsare i  
nätverkets utbildningsinsatser och har också suttit med som representant i programrådet.

Stort tack Ylva för 11 år med fantastiskt engagemang i nätverket hälsar vännerna i  
nätverket, programrådet och kansliet. Vi passar också på att hälsa Kristina varmt  
välkommen i sin nya roll som sammankallande.

Läs intervjun med Ylva och Kristina här!
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Samhällskommunikatörer som 
möter nyanlända utbildas
Att komma till Sverige från ett annat land med 
kunskaper från ett annat ekonomiskt system  
innebär att kunskaper behöver fyllas på.  
I samarbete med Centrum för samhällsorientering 
i Stockholms län (CSO) träffar och utbildar 
nätverket under våren samhällskommunikatörer  
– kursledare som utbildar nyanlända.

Läs mer om samarbetet här!

Nyhetsbrev 1  - Nätverk  - Mars 2022

Nätverksträff 
5 maj 2022 

Spara datumet!

https://gilladinekonomi.se/nyhetsarkiv/2021/12/natverket-far-ny-sammankallande/
https://gilladinekonomi.se/nyhetsarkiv/2022/01/vi-utbildar-samhallskommunikatorer-som-moter-nyanlanda/
https://gilladinekonomi.se/handelser/
https://gilladinekonomi.se/
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Den 21-27 mars pågår Money Week   - en  
temavecka om privatekonomi för barn och 
unga. I samband med Money Week lanse-
rade Finansinspektionen tillsammans med 
Livsmedelsverket Svinnrik. Ett initiativ med 
syfte att stärka ungdomars privatekonomiska 
kunskaper och samtidigt minska matsvinnet i 
Sverige för att bidra till en hållbar utveckling. 

Svinnrik är ett läromaterial riktat till hem-  
och konsumentkunskapslärare som består av  
uppgifter, utmaningar och korta föreläsnings- 
filmer som kan användas i undervisningen. 

Ladda ner läromaterialet och läs  
mer om initiativet här. Du får gärna tipsa om 
Svinnrik till lärare du känner!

I början av temaveckan anordnade Niklas  
Uppenberg från Finansinspektionen och  

Karin Fritz från Livsmedelsverket 
ett liveseminiarium för lärarna 
via Zoom för att berätta mer om 
Svinnrik, dela med sig av fakta 
kring ämnet och diskutera hur 

läromaterialet kan användas.

Ta del av presentationen från  
seminariet här.

Alla Sveriges aktiviteter för  
Money Week 2022 listas  

     på vår webbplats!

Svinnrik - bli hållbart rik på 
mindre matsvinn

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 digitala utbildningen riktar sig till den som  
är eller ska bli förälder. Utbildningen ger bas- 
kunskaper inom en rad ekonomiska områden  
som konsumenträtt, försäkringar, sparande och 
familjejuridik. Områden som kan vara bra att ha 
koll på i föräldrarskapet.

Therése Wieselqvist Ekman, rådgivare på Finans- 
inspektionen och ansvarig för finansiell folkbild-
ning, har varit med och tagit fram e-utbildningen. 

Varför gör FI en utbildningsinsats för föräldrar?
- Vi ser i våra hushållsundersökningar att ensam-
stående föräldrar är en grupp som kan ha svårt  
att få ihop ekonomin. Även sammanboende får  
en förändrad ekonomi när familjen växer. Genom  
planering kan risken för framtida ekonomiska 
svårigheter minska. Vid alla större livsförändring-
ar är det bra att göra en ekonomisk plan, säger 
Therése W. Ekman.

E-utbildningen bygger på boken ”Ditt barn och 
dina pengar” som lanserades 2019. Boken kan 
fortsatt beställas här av den som träffar blivande 
föräldrar i sitt arbete för att dela ut den.

Tipsa gärna om e-utbildningen till dem du  
möter i ditt arbete eller gå den själv på:
www.dittbarnochdinapengar.se

Medlemmarnas projekt

Karin Fritz, Livsm
edelsverket

Rapport: Mer jämställt sparande
Förutsättningarna för sparande behöver bli mer 
jämställda. Därför föreslår Finansinspektionen 
utbildningsinsatser riktade särskilt till kvinnor, 
kompletterande läromedel om långsiktigt  
sparande för grundskolan och uppföljande  
undersökningar. Förslagen presenteras i en  
ny rapport till regeringen. Läs rapporten här!

Niklas Uppenberg, Finansinspekti onen

https://dittbarnochdinapengar.se/
https://e-handel.atta45.se/Online/Default?qusr=gjfc4itg
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/skapa-forutsattningar-for-mer-jamstallt-sparande/
https://gilladinekonomi.se/utbildningar/svinnrik/
https://gilladinekonomi.se/utbildningar/svinnrik/
https://gilladinekonomi.se/utbildningar/temaveckor/moneyweek/

