Låt din klass delta i SM i Money Quiz
Pris lottas ut bland Västerviks deltagande klasser

Varje år arrangeras Money Week för att främja kunskap i privatekonomi över hela världen genom
föreläsningar, aktiviteter och studiebesök. I Sverige, och Europa, genomförs mellan den 1 – 26 mars
”Money Quiz” - en tävling för elever i årskurs 7 - 9, med syfte att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap.
Två elever från den vinnande klassen får sedan representera Sverige i Europafinalen
tisdagen den 20 april som arrangeras av den Europeiska Bankföreningen.
Liksom förra året sker den europeiska finalen online.

Vinn 2000 kr
extra till klassen
i Tjustbygdens
Sparbanks
utlottning

Delta i Money Quiz
Alla elever i årskurs 7-9 är välkomna att vara med och tävla i Money Quiz.
Tävlingen genomförs på internetplattformen Kahoot!
1. Först det svenska mästerskapet, som pågår mellan den 1 och 26 mars, där klasser eller enskilda
skolelever tävlar mot varandra i hela Sverige via Kahoot! Den klass som snabbast svarar rätt på
frågorna utses till vinnare i landet.
Bland deltagande klasser från Västerviks kommun kommer Tjustbygdens Sparbank även
lotta ut tre priser á 2000 kr.
2. Två elever från den vinnande klassen får representera Sverige i Europafinalen den 20 april. Vinnarna
får ett pris till sin klass och äran att vara europeiska mästare i privatekonomi i Money Quiz 2021.
Tävlingsfrågorna är neutrala och det förekommer ingen produkt eller företagsreklam.
Vänd >

Vill ni förbereda klassen lite extra
med kunskap om privatekonomi?
Vi erbjuder som alltid föreläsningar med
vår ungdomsekonom Christoffer.
Kontakta Christoffer direkt för att boka ett
utbildningstillfälle för din klass.
christoffer.olsson@tjustbanken.se

Anmäl
Som läraren uppger du följande uppgifter i ett e-mail som skickas till moneyweek@swedishbankers.se:
Namn, E-mail, Skolnamn, Klassnamn, Kommun
När uppgifterna är lämnade skickas en länk för att delta i tävlingen via Kahoot! Länken är aktiv under
tävlingsperioden 1-26 mars 2021. OBS! Länken får endast användas en gång, vilket innebär att varje
klass endast får tävla en gång. Samla klassen, öppna länken och låt klassen tävla som grupp, i par eller
individuellt. Det är upp till varje klass att bestämma vilket som är det bästa upplägget. Vinnaren är den
klass som får flest korrekta svar på kortast tid.

Berätta hur det gick
Tävlingen behöver dokumenteras genom att läraren tar ett foto på det tävlingsresultat i klassen,
eller om det är klassens gemensamma, som har högst poäng. Fotot på poängen mailas därefter till
moneyweek@swedishbankers.se. Det är viktigt att det framgår vilken klass det är, skolans namn,
samt kontaktuppgifter till ansvarig lärare.
För att delta i utlottningen av 2000 kr från Tjustbygdens Sparbank, behöver ni även skicka
detta mail till lotti.ext.jilsmo@tjustbanken.se.

Vad är Kahoot!?
Money Quiz genomförs på internetplattformen Kahoot!, som är en gratis tävlingsbaserad utbildningsplattform för lärare och elever. Kahoot spelas bäst i grupp, exempelvis i ett klassrum. Deltagarna
besvarar frågorna på sina egna elektroniska enheter, samtidigt som tävlingarna visas på en gemensam
skärm som håller ihop lektionen.

Läs mer – lärarhandledning, övningsquiz och villkor
På www.swedishbankers.se/money-week/ kan du läsa mer om Money Week och tävlingen. Tänk på
att det på dessa sidor inte står något om den lokala tävlingen som vi genomför för klasser i Västerviks
kommun. Har ni frågor om Sparbankens utlottning, kontakta oss gärna på
lotti.ext.jilsmo@tjustbanken.se.
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DEN SVENSKA TÄVLINGEN ÄGER
RUM DEN 1-26 MARS 2021.
EUROPAFINALEN ÄR TISDAGEN
DEN 20 APRIL, KL 11.00-13.00 CET
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Den bästa och snabbaste
klassen från varje land får delta
med två elever i
EUROPAFINALEN!

WWW.europeanmoneyquiz.eu

VINNARNA FÅR ETT FINT PRIS
SAMT ÄRAN ATT VARA
EUROPEISKA MÄSTARE I
EUROPEAN MONEY QUIZ 2021!
Även vinnaren i det SVENSKA MÄSTERSK
APET får pris!

www.swedishbankers.se/money-week/

