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En aktiv 
Föräldraroll

Om kursen
Vad innebär Föräldrasamverkan i en förskole praktik? I vilka sammanhang kan 
föräldrar och pedag ger samverka? Vad är en aktiv föräldraroll? Vilka rättigheter och 
skyldigheter har jag som förälder? Allt detta och mycket mer kan vi diskutera 
tillsammans Kom och låt oss stärka varandra.

När: Torsdagar Tid: 17:30 – 19:00 
Plats: Subtopia 
Antal trä�ar: 3 
Start datum: 12 okt 2017

För mer information:  Manoubia  Ayed
E-mail: manoubia.ayed@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0766232270

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Aktivera 
Mer

Om kursen
Att vara förälder innebär ofta glädje, men ibland...
behöver man inspiration, kunskap och energi då föräldraskapet är en av livets 
viktigaste och ibland svåraste uppgift. Vill du hitta lösningar för hur du ska kunna 
samarbeta med ditt barn? Vill du �nna verktyg för att stödja ditt barn i 
skolsammanhang? Vill du utveckla en positiv självkänsla hos dig och ditt barn?
Skulle du vilja veta hur du kan undvika maktkamper med ditt barn?
Då är kursen Aktivera Mera något för dig! Föräldrarna trä�as i grupp en gång i 
veckan vid 6 tillfällen. Och utbildningen leds av en erfaren familjeterapeut. 

När: Söndagar 11:00 – 12:30 
Plats: Rinkebytorget 8
Antal trä�ar: 6
Start datum: 22 okt 2017

För mer information: Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 200 krKU
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När: Lördagar
Plats: Kapellgränd 10
Antal trä�ar: 6
Start datum: 4 nov 2017

För mer information: Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 200 krKU
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Arabiska 
för nybörjare
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När: Lördagar, 11:30 - 13:30
Plats: Kapellgränd 10
Antal trä�ar: 12
Start datum: 4 nov 2017

För mer information: Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 600 krKU
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Kursens innehåll:
Kursen vänder sig till dig som vill lära sig läsa och skriva det standard arabiska 
(fus’ha). Kursen ger dig grundläggande kunskap om läs-och skriv regler. Tyngden 
ligger på de olika regler som tillämpas när man bildar ord och hur man uttalar dem. 
En liten del av kursens tid ca 10% kommer att ägnas åt kommunikativt arabiska så 
att deltagaren lär sig kommunicera på arabiska på ett enkelt och förståeligt sätt. 

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna: Självständigt läsa och skriva 
arabiska, förstå en del glosor, föra korta samtal, och lära ut arabiskalfabet till 
nybörjarna.

När: Lördagar, 11:30 - 13:30
Plats: Rinkebytorget 8
Antal trä�ar: 12
Start datum: 24 okt 2017

För mer information: Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 600 kr



Digital 
fotografering 
nybörjare

Om kursen
Lär känna din digitalsystemkamera på djupet.
En ökad förståelse för hur de olika inställningarna påverkar din bild.
Vi kommer även att titta på hur vi redigerar bilderna i datorn och hur man kan få 
fram och lyfta upp sina bilder.
Datorvana och digital kamera krävs.

När: Lördagar 10:00 – 12:00 
Plats: Stockholms moské
Antal trä�ar: 3 
Start datum: 21 okt 2017

För mer information:  Samia Elamri 
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Föräldrarollen 
i skolan

Om kursen
Vad kan jag som föräldrar göra för att hjälpa mitt barn att lyckas bättre i skolan?
Vad gör jag om det inte fungerar? Om jag inte får gehör för mitt barns behov? Om 
mitt barn blir kränkt eller mobbad?
Allt detta och mer kommer vi att diskutera i den här cirkeln.

Välkommen och låt oss stärka varandra.

När: Lördagar 10:00 – 11:30 
Plats: Stockholms moské
Antal trä�ar: 4
Start datum: 4 nov 2017

För mer information: Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
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När: Söndagar
Plats: Rinkebytorget 8
Antal trä�ar: 4
Start datum: 8 okt 2017

För mer information: Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
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Grön Strävan 
– vår värld, 
vårt ansvar!

Om kursen
Skövlade skogar, ökenspridning och utrotningshotade arter. Låter det bekant? 
Klimatförändringar och global uppvärmning är ord som ofta upprepas i medier och 
läroböcker. Vi blir ständigt varnade och påminda om att sättet vi lever på idag inte 
är hållbart. Hur mycket har vår planet fått betala för vår bekvämlighet?�  � Är du 
ny�ken på sambandet mellan islam och miljön? Vill du lära dig hur du kan ta 
ansvar? Då är du välkommen att delta i vår studiecirkel Grön Strävan – vår värld, 
vårt ansvar!

När: Tisdagar
Plats: Rinkebytorget 8
Antal trä�ar: 5 
Start datum: 31 okt 2017

För mer information:  Samia Elamri 
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 200 kr

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Odling

Om kursen
Palettblad, orkidé, basilika, tomater eller pelargonier? Vattning, solljus, jord och 
näring till växter? Vill du lära dig mer om odling? Hur du tar hand om växter och 
odlar hemma själv för eget bruk? Då är denna studiecirkel något för dig! I denna 
studiecirkel får du lära dig hur du odlar olika typer av plantor. Hela vägen, från frö 
till växt!

När: Måndagar
Plats: Stockholm
Antal trä�ar: 6
Start datum: 8 nov 2017

För mer information:  Samia Elamri 
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 400 kr

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Miljö och 
ekologisk 
odling

Om kursen
Vill du lära dig om sambandet mellan ekologisk odling och miljöpåverkan? Och 
samtidigt få grönare �ngrar?� �I denna studiecirkel får du teoretiska och praktiska 
kunskaper om hur du med enkla medel kan odla för eget bruk för att minska din 
miljöpåverkan.

När: Söndagar
Plats: Rinkebytorget 8
Antal trä�ar: 6
Start datum: 22 okt 2017

För mer information:  Samia Elamri 
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 400 kr

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Stickkurs 
för nybörjare

Om kursen
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunder inom stickning. Hur du ska tänka 
när du valt ett projekt, teststickning och genomgång av syftet med att blocka sitt 
projekt. När kursen är slut ska du ha lärt dig att sticka ett enklare plagg och ha 
kunskap till att själv kunna starta projekt.
I avgiften ingår material för ett projekt och lån av stickor samt kompendier att ta 
med hem för framtida projekt.

När: Måndagar
Plats: Kapellgränd 10
Antal trä�ar: 5 
Start datum: 23 okt 2017

För mer information:  Samia Elamri 
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 400 kr

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Vet du hur 
man startar och 
driver en förening?

Om kursen
Hur går vi till väga från idé till verklighet, hur kan vi organisera oss, och vilka roller 
�nns det i en styrelse?
Kom och lär dig Att ansvara, leda, förvalta, företräda och utveckla.

När: Lördagar kl 18:00 - 20:00
Plats: Rinkebytorget 8
Antal trä�ar: 4
Start datum: 26 okt 2017

För mer information:  Samia Elamri 
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Upptäck 
Excel!

Om kursen
Kursen vänder sig till dig som har precis upptäckt Excel och vill lära dig grunderna. 

Detta kommer du att lära dig:
Efter genomförd kurs kommer du att ha grundläggande kunskaper i Excel och vet 
då hur du ska gå tillväga för att lägga upp egna kalkyler, diagram, listor, formatering 
av celler, formler, och anpassa allt detta efter dina egna behov

När: Onsdagar kl: 18:00 - 20:00
Plats: Kapellgränd 10, Stockholm 
Antal trä�ar: 5 
Start datum: 8 nov 2017

För mer information:  Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 400 kr

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 



Våga ta 
steget!

Om kursen
Tror du på din a�ärsidé? Vill du förverkliga den?
Då är denne studiecirkel för dig. Vi går allt från a�ärsidé, olika typ av företag, 
budget, registrering och bokföring…

När: Torsdagar kl: 18:00 - 20:00
Plats: Rinkebytorget 8 
Antal trä�ar: 5 
Start datum: 19 okt 2017

För mer information:  Samia Elamri
E-mail: samia.elamri@ibnrushd.se 
Telefonnummer: 0760024108
Kursavgift: 400 kr

Folkbildning med fokus på tro, rättigheter och mångfald
Studieförbundet Ibn Rushd är ett studieförbund inom folkbildningen 
och arbetar med delaktighet, organisering och påverkan. Vi stöttar 
studieverksamhet i våra medlemsföreninggar och gör det möjligt för 
människor att utvecklas, enskilt och i grupp, och gör det möjligt att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. 


