Reklame, Forbruk og Gjeld å lære om personlig økonomi
Velkommen til et tverrfaglig seminar om opplæring i personlig økonomi.
Seminaret er rettet mot lærere i grunnskole og videregående skole,
samt lærerstudenter ved høgskoler og universiteter.
Dato og sted: 14.november. Høgskolen i Sørøst-Norge,
campus Vestfold.

Rom:
Gratis adgang

Program:
Tid:
08:30 – 09:00

Tema:
Oppmøte & registrering.

Ansvarlig:
Bente Knippa Vestad

09:00 – 09:15

Vi ønsker velkommen, samt
informasjon om dagen.

Bente Knippa Vestad
Møteleder

Personlig økonomi og
budsjett/Bruken av digitale
læremidler til dette formålet.
Hva finnes?

Elisabeth Realfsen
Redaktør i Forbrukerportalen.no/
Forbrukerrådet.

09:15 – 10:15

10:15 – 10:30
10:30 – 11:30

Kaffe/te - pause
Politisk forbruk generelt: Å ta
ansvar og utvikle innflytelse
gjennom forbrukerrollen.

11:30 – 12:30
12:30 – 13:15

Lunsj
«Den norske modellen:
Lånefinansiert velferd»

13:15 – 13:30
13:30 – 14:15

Kaffe/te - pause
«Slik kan det gjøres –
praktiske eksempler på
undervisning i personlig
økonomi»

14:15 – 15:00

Erfaringer fra
undervisningssituasjoner i
ungdomsskolen
Hjemreise

15:00

Thor Øivind Jensen
Førsteamanuensis ved
UiB.

Christian Poppe
Forsker ved
SIFO/Statens institutt for
forbruksforskning.
Hilde Elisabeth Johansen
Fagsjef, Finans Norge.

Inger Lise Skare
Lærer,
ungdomsskole/øvingslærer.
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Hva får jeg ut av å delta på seminaret?


Kunnskap om dagens unge og deres økonomiske utfordringer.



Innsikt i måter å tilnærme seg undervisning i personlig økonomi i forhold til Rammeplanen for
lærerutdanning, Kunnskapsløftet og reviderte læreplaner.



Erfaringer med et utvalg av ressursmateriell, undervisningsmetoder og opplæringsmateriell.



Anledning til å diskutere med andre egne opplevelser med opplæring i personlig økonomi.



Inspirasjon til å prøve nye måter å undervise i personlig økonomi

Foredrag og paneldebatt ved bl.a Elisabeth Realfsen (redaktør i
Forbukerportalen.no/Forbrukerrådet), Thor Øivind Jensen (Førsteamanuensis ved UiB), Christian
Poppe (forsker ved SIFO, Statens institutt for forbruksforskning), Hilde Elisabeth Johansen
(fagsjef, Finans Norge), Inger Lise Skare (Lærer, ungdomsskole/øvingslærer).
Dagen består av foredrag, diskusjoner og inspirasjon.
Vel møtt!

Påmelding innen 1.11.2017
se:https://hihm.no/prosjektsider
/forbrukerundervisning
På oppdrag fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
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