“Utveckla privatekonomi till ett eget ämne i gymnasieskolan”
Det finns ett kunskapsglapp när det handlar om privatekonomi och idag är det
mycket upp till individen själv att ta reda på rättigheter och möjligheter att ta hand
om sin ekonomi på kort och lång sikt. 2016 var summan av alla skulder hos
Kronofogden 72,4 miljarder kronor och framtill 2019 har skuldberget vuxit till 82,3
miljarder kronor. Med mer kunskap kan vi rusta såväl morgondagens unga som
gamla och utjämna socioekonomiska bakgrunders betydelser som vi vet påverkar
ens referensramar.
Dagens skola erbjuder elever på högstadiet ämnet Hem-och konsumentkunskap och
många nyttiga kunskaper får de med sig, men för många kommer mycket av
kunskaperna för tidigt utan att det följs upp och fortsätter högre upp i åldrarna. Vi
skulle vilja se en fortsättning in på gymnasienivå, där ett nytt ämne skapas kallat
Privatekonomi.
Privatekonomi innehåller många delar: Vilka rättigheter man har som hyresgäst,
när ska man börja pensionsspara och vilka alternativ det finns för sparandet samt
när kan man låna till sin bostad och hur fungerar det med räntor och mycket mer.
Det är en djungel av möjligheter, regler, sparformer och därför är det viktigt att
elever får med sig kunskaper kring hur hen tar hand om sin privatekonomi. Genom
kunskaperna kan frihet skapas för framtiden och ens förutsättningarna går att
påverka mycket. Idag finns privatekonomin insprängt i ämnet samhällskunskap och
vår uppfattning är att de viktiga kunskaperna i hög grad konkurrerar med mycket
annat, också viktigt, innehåll. Vi vill i ett första steg förstärka privatekonomins roll
i samhällskunskap, för att på längre sikt skapas ett nytt skolämne. Ämnet skulle
t.ex. kunna införas som ett gymnasiegemensamt ämne genom en ändring i varje
programs respektive poängplan.
Vi föreslår partistämman att besluta:
-att Centerpartiet verkar för en förstärkning av privatekonomi som ämnesområde i
ämnet Samhällskunskap i gymnasieskolan.
- att Centerpartiet på längre sikt avser att införa privatekonomi som ett obligatoriskt
fristående ämne i gymnasieskolan.
Andreas Olsson
Växjö

Andreas Håkansson
Växjö

