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Referat fra videomøde søndag d. 31. maj 2020 

 

 

Værter: Steen R. de Siles og Karin Lund-Frank 

Deltagere: Josefine Lysen, August Lyngstrand, Valdemar Lund-Frank, Kristian Jørgensen, 

Agnete Søndergaard Petersen, Theis Backer Dieckmann, Philip Flindt 

 

 

Overordnet 

 Vi har fået kontor på Natmus i anledning af deres kommende udstilling om penge, Penge, 

Magt og Magi. Sammen med NatMus deltager vi på ungdommens folkemøde der nu er 

udsat pga corona. I den forbindelse ser vi Ungepanelet som aktiv medspiller ifbm cases, 

indlæg, events. Der skal fokus på unge og økonomi og her spille Ungepanelet en afgørende 

rolle som spydspids for den unge-bevægelse der skubbes i gang. Vi er i dialog med 

Ungdomsøen og Ungdomsbureauet. 

 Vi får en søsterforening i Jylland der bliver ledet af Laila Christensen og vi har allerede 

aftaler med ungdomsuddannelser. Vi  er i gang med at etablere et advisory Board i det 

nordjyske. 

 We-Grow holder ordinær generalforsamling d. 22/6 på Zoom. Medlemmer af foreningen 

inviteres så husk at få meldt jer ind (210 kr/ år) og tag ejerskab og deltag i udviklingen. Det 

er meningen at vi i slutningen af august/begyndelsen af september vil afholde en større 

generalforsamlingsevent, hvor vi har indlægsholdere som fx Uffe Elbæk, Finansforbundet, 

Nogle er jer unge oa – i kan være med til at beslutte hvem vi skal tage fat i for at lave en 

bemærkelsesværdig fysisk event fx på National Museet.  Vi har mange interessante 

mennesker også i vores bestyrelse og advisory board check vores website. 

Undervisning og Politik 

 Vi har etableret et samarbejde med Finansforbundet om brugen af seniorundervisere. De 

trænes i We-Grows ikke-kommercielle og uvildige koncept. Der er to undervisere på: en 

erfaren og en yngre der faciliterer/evaluerer undervisningen.  

 Pga corona omlagde vi undervisningen til online webinars. Vi testede på forskellige unge 

og vi har haft succes med frivillig online undervisning (20% tilmeldte i weekender og 

aftener og 9,3 i relevans ud af 10. Ved den analoge undervisning får vi 9,57 i relevans ud af 

10). Dette har givet os erfaringen om, hvordan vi fremadrettet skal forbinde analoge og 

digitale undervisnings metoder. 
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 Det er We-Grows fortjeneste at undervisning i privatøkonomi på ungdomsuddannelser er 

kommet på den politiske aftale om Kviklånsloft før jul 2019. Der er arbejdet målrettet med 

politikere og ordførere i den forbindelse. 

 Der er etableret et Uddannelsespolitisk udvalg der skal arbejde med at definere Finansiel 

dannelse som begreb, men også skubbe til den politiske proces gennem planlægning af, at 

få Finansiel dannelse som TEMA på dagsordenen (ala Sex og Samfund der er på 

Finansloven). I udvalget sidder Advisory Board medlemmerne; Rektor for RUC, Hanne Leth-

Andersen, Rektor for Frederiksberg Gymnasium, Maja Bøttcher-Hansen, Rektor for 

Rysensteen, Gitte Harding Transbøl og Rektor for Maskinmesterskolen Erik Andreassen og 

tidl. rektor for Journalisthøjskolen Jens Otto Kjær Hansen. VI vil gerne have jer unge 

inddraget i den politiske udadvendte del, hvor vi i fællesskab udarbejder indlæg til aviser, 

historier til SoMe etc. Så på med vanten og meld jer, det giver knippel god erfaring og 

netværk. 

PR, Kommunikation og SoMe (Sociale Medier) 

 Vi har været i flere medier bl.a. været i Radio LOUD om unge og studiegæld, P3 

skoleskemaet om finansiel dannelse som en livskompetence. Vi vil gerne være mere aktive 

på PR, da al pr er foregået via henvendelser til os. Der er nedsat et PR-udvalg der har fokus 

på at skabe 5-6 film om unge der har deltaget i We-Grow og hvad de fik ud af det. Projektet 

køres af Karin køres og vores advisory board medlem Helle Faber der har dokumentar 

selskabet MadeInCopenhagen. Vi vil gerne have jer unge til at deltage i en organiseret pr-

gruppe og meld jer under fanen dette giver god praktisk erfaring – pr er et håndværk. 

 Resultater af vores snak på mødet: 

o Finansiel dannelse skal være sexet, og det skal være nemt at blive medlem af 

foreningen 

o Vi skal have indhold "på lager," så der altid kan blive lagt noget ud - 1 gang om ugen 

som minimum. Det vigtigste er konsistens/regelmæssighed i opslag 

o Influencere kan spille en rolle til at sprede budskabet, men ses ikke som videns-

autoriteter. Unge ved at influencere er marketing og salg. Derfor er det vigtigt med 

en reel vidensplatform for information om finansiel dannelse. 

o Det blev nævnt at temaer kunne overvejes ifbm SoMe strategi netop for at 

forberede og planlægge bedre. Desuden giver det konsistens i informationsflowet. 

Spil og gamification 

 Vi er ved at være klar med en prototype på brætspillet – denne skal gerne testes af 

Ungepanelet sammen med game-specialister fra Ålborg Universitet, Vallekilde Højskole, 

Filmskolen mfl. I den forbindelse skal Ungepanelet også inddrages ift test og evaluering. 
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 Brætspillet bliver en forløber for en blended learning model som vi også har beskrevet men 

ikke fået midler til endnu. 

Website og medlemmer 

 Hjemmesiden har fået en makeover, og det er begyndelsen til en autentisk viden-platform i 

finansiel dannelse for unge sammen med unge.  

 Vi er i gang med at etablere en hotline og chat for unge.  

 I næste uge (23) kommer de første læringsvideoer for medlemmer af foreningen. 

 Medlemssiden er udviklet og husk på at alt er udviklet af frivillige kræfter og derfor har vi 

brug for jeres feedback når i melder jer ind. Virker det og er der noget vi med fordel kunne 

gøre anderledes – så please send jeres feedback til Steen@We-Grow.dk. 

We-Grows ungepanel  

 ..hjertet i We-Grow , i er ambassadører, sparringspartnere og aktive medspillere på 

forskellige produktioner som Sociale Medier (SoMe), cases, uddannelses politisk arbejde, 

selve bevægelsen, events og at drive en forening. Alt er frivilligt og man engagerer sig der, 

hvor man selv synes, at man både kan bidrage og udvikle sig. Der er erfarne bundet op på 

alle områder også.  

 Der etableres snarest endnu et møde hvor i alle melder tilbage hvor i ser jer selv. Alle 

områder er selvfølgelig forbundet med hinanden og i virkeligheden kan det være at det 

starter som et fællesarbejde der fordeler sig i tjaa, breakout sessions for at blive i corona-

terminologien . 

 Opret jer i chatten discord for at deltage i de forskellige arbejdsgrupper. 

o SoMe og PR 

o Multimedieproduktion 

o Spiltest 

 Det blev foreslået, at for at bruge Discord skulle vi oprette en fælles messenger da unge er 

hurtigere til at svare hinanden der og på den måde hurtigere bliver opmærksom på, at der 

foregår noget vigtigt på discord. Steen er på den opgave. 

Dette skal forsøgsvis prøves og efterfølgende evalueres. 

 Vi nåede ikke at diskutere bankernes omdømme og ansvar, men... 

 Vi holder snarest endnu et møde. Der kommer en Doodle ud allerede i dag. 
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