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Ibn Rushds vison och kärnvärden

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla. 
Vi vill använda folkbildningen som bas för att bli en aktiv del i 
samhällsbyggandet och att vara en stark aktör i det civila samhället. 
Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle som kännetecknas 
av mångfald, solidaritet och öppenhet. Vi vill verka för att säkerställa 
demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka 
den svenskmuslimska identiteten. Med folkbildningen som verktyg 
engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial 
och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och 
kulturarrangemang tillsammans med våra medlemsorganisationer. Som 
ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare 
genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett 
aktivt deltagande i samhället samt möjliggöra organisering av särskilt 
marginaliserade grupper. 

Ibn Rushd Södra Sverige är det sydligaste distriktet i Ibn Rushd 
studieförbund och bedriver verksamhet i Skåne och Blekinge län. 
I distriktet finns en verksamhetsledare som tillsammans med 
studiekonsulenter, en verksamhetsutvecklare och en administratör 
driver verksamheten i samarbete med distriktets medlems- och 
samverkansorganisationer. Verksamheten överses av distriktsstyrelsen 
som i sin tur ansvarar inför distriktsstämman som hålls vartannat år. 
Vår värdegrund och målsättning sammanfattas av våra fyra kärnvärden. 
De fungerar som riktlinjer och en hjälp i vårt vardagliga arbete, oavsett 
om det innebär att ta strategiska beslut om studieförbundets framtid 
eller om det innebär att planera nästa cirkelträff: 
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Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den 
muslimska religionen och kulturen. Mötet mellan människor har ett 
egenvärde vid alla våra aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, 
fördomar kan förebyggas och rättigheter kan säkras. Därför ska dialog 
och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår verksamhet ska det 
finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader 
och språkliga barriärer.

Reflektion ska det finnas tid för i alla vår verksamhet. Det måste alltid 
finnas utrymme för de kritiska frågorna, det existentiella tänkandet, 
dialogen med andra och det egna växandet. För att delta på våra 
verksamheter ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på 
ett visst sätt, ha en viss akademisk utbildning eller ha några års 
arbetslivserfarenhet. Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska 
vara den egna utvecklingen som sker genom reflektion, oberoende av 
vem man är.

Stolthet över sig själv och den identitet man har, över Ibn Rushd och vår 
verksamhet ska alla kunna känna. Vi strävar mot ett samhälle där det 
är möjligt att vara stolt över att vara svensk och muslim. Vi arbetar för 
att stärka den svenskmuslimska identiteten och prioriterar verksamhet 
som stärker den muslimska gruppens egenmakt och stolthet.

Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå 
eller på samhällsnivå. När vi ser negativa tendenser eller fenomen 
omkring oss så strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara större 
förståelse mellan muslimer och icke muslimer, stärkta rättigheter för 
utsatta minoriteter eller att motverka alkoholnormen. Förändring kan 
också innebära att en individ får större kunskaper, blir mer engagerad 
eller blir rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att påpeka 
behovet av förändring eller för att vara obekväma. Vår verksamhet ska 
alltid kunna påvisa förändring.
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Skapa din egen hemsida med Wordpress 

Att skapa en hemsida i Wordpress behöver inte vara så svårt. Den här 
kursen kommer att gå igenom grunderna för att sätta igång med att 
bygga en egen hemsida. Kursen riktar sig till enskilda deltagare eller 
föreningar som vill marknadsföra sina affärsidéer eller sin verksamhet 
på ett lätt och enkelt sätt.   
Antal träffar: 6
Målgrupp: Alla över 13 år
Tid: Lördagar, Söndagar kl. 10-13 

Plats: Ibnrushds lokal i Malmö på Kopparbergsgatan 4
Språk: Svenska, Arabiska, Franska
Förkunskap: Grundläggande datakunskap

Start: V10 den 12/3 
Slut: Vecka 13 den 3/4
Kursavgift: Gratis

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Att söka bostad-Smarta tips

Bostadskrisen är inte över än. Trots att det byggs mycket är det 
fortfarande tusentals bostadssökande som inte lyckats få ett 
erbjudande. Många tycker också att nyproducerade lägenheter har en 
hyresnivå som inte är rimlig i förhållande till sökandes inkomst. Från och 
med 2009 har Malmö Stad etablerat en kommunal bostadsförmedling 
med ett kösystem där man lägger ut lediga lägenheter som levereras av 
olika hyresvärdar. Syftet med denna studiecirkel är att öka dina chanser 
att få bostad snabbare genom att lära dig söka på ett smartare sätt. 

Antal träffar: 3
Start: Den 9/3
Slut: Den 23/3
 
Plats: Ibnrushd lokal i malmö på kopparbergsgatan 4
Språk: Svenska, Arabiska, Somaliska, Franska

Tid: Onsdagar kl. 18-20.15
Kursavgift: Gratis 

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Stöd i olika skolämnen 

Med syftet att förstärka deltagarnas kunskaper i olika ämnen samt   
skapa en gemensam mötesplats där barn och vuxna med olika                          
bakgrund kan mötas, fördjupa kunskaper i olika ämnen som Matematik, 
Svenska, Engelska, Biologi, Samhälle, Historia. Cirkeln går ut på att 
deltagarna ska förstå hur olika ämnen kan användas och kopplas tillbaka 
till samhället samtidigt som de tycker att det är roligt och inspirerande. 

Start: januari 2016  
Slut: Uppehåll under sommarlov
Tid: lördagar kl. 13-15 

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller

Kursavgift: Gratis
Plats: Malmö Stadsbibliotek 
Obs: Inget den 27 Feb & 27 mars
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Franska för nybörjare

Har du någon gång varit på resa till Paris eller de franska provinserna 
och märkt att engelska inte är så populärt som kommunikationsspråk? 
Vi erbjuder dig möjligheten att lära dig franska utifrån dina vardagliga 
språkbehov. Hälsningsfraser, att handla, räknetal och att öva uttalet 
är en del av kursen, men vi går in på mycket mer. Kursen kräver inga 
förkunskaper.

Plats: Ibnrushd lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)

Antal: 5 träffar
Start: Vecka 9 med start den 1/3
Slut: Vecka 12 den 29/3

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller

Tid: Tisdagar 
Tid: 18 - 20.30 
Kursavgift: 1000 kr 
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Lär dig arabiska-Grundläggande nivå

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. 

Antal träffar: 8 träffar
Målgrupp: Alla över 13 år
Kursavgift: 200 kr

Kursmaterial: ”Läsa arabiska” ett studiematerial av Ibn Rushd 
Studieförbund.
Plats: Malmö: Ibnrushds lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4), Lund: 
Tisdagar, kl 17 på Grönegatan 7.

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller

Start: Vecka 14 den 7/4
Slut: Vecka 21 den 26/5
Tid: Torsdagar kl. 17 - 19.15
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Arbetsmarknadsorientering

Studiecirkeln Arbetsmarknadsorientering är i första hand riktad till dig 
som är ny i Sverige och vill veta hur en gör för att få jobb. Det finns en 
problematik i att många människor bär på kompetens som inte är tydlig 
för arbetsgivare – och ibland inte för de själva heller. Ibn Rushd vill 
därför erbjuda en studiecirkel som ger dig som är ny i Sverige möjlighet 
att synliggöra din kompetens och få information om olika vägar till jobb 
i Sverige. 

Antal träffar: 3
Tid: 10/5, 16/5, 24/5 Kl. 17 - 19.30.
Plats: Ibnrushds lokal i Malmö (Kopparbergsgatan 4)

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller

Språk: Svenska/Arabiska
Kursavgift: Gratis
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Kosten, Hälsan och Tro

Enligt (WHO: World Health Organization) så definierar man begreppet 
Hälsa som följande: “Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”.               
Denna  definition är väldigt talande men inte för vår tid. Vi ser inte vårt           
allmäntillstånd som ohälsosamt förrän vi blir sjuka. Först då tror vi att 
vår hälsa är dålig, och agerar där efter med att ta medicin och gå på 
diverse kurer.  Men hur hade det blivit om vi agerat innan kroppen 
sa ifrån, innan doktorn sa ”ta två alvedon tre gånger om dagen i två 
veckor och kom tillbaka om det inte blir bättre”?

Antal träffar: 3
Målgrupp: Vuxna
Språk: Svenska, Arabiska
Kursavgift: Gratis 

Start: Vecka 16 den 20/4
Slut: Vecka 18 den 4/5
Tid: Onsdagar kl. 17 - 19.15

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Islamisk finansiering?

Alla ekonomiska system har en morallära och samhällsåskådning de 
grundar sig på. Det rådande globala ekonomiska systemet grundar 
sig på principer individualism, frihet och effektivitet. Även om 
liknande ideal och principer finns inom islam så läggs det större vikt 
på samhällsnytta, ansvarstagande och rättvisa. Då vi inte är mer än 
människor tenderar individualismen att förvandlas till egoism och 
girighet, frihet omvandlas till utnyttjande av de svaga och effektivitet 
till ansvarslöshet gentemot miljö och samhälle. Ekonomer erkänner 
de brister som finns i det nuvarande ekonomiska systemet och man 
försöker åtgärda detta genom diverse lagar och förordningar som i det 
bästa endast lindrar en del av den oerhörda skada som orsakats. 

Antal träffar: 5
Målgrupp: Vuxna
Språk: Svenska/Afghanska
Kursavgift: Gratis 

Start: Vecka 14 med start den 5/4
Slut: Vecka 18 den 3/5
Tid: Tisdagar kl. 17 - 19

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Pedagogik i praktiken (På Somaliska) 

Kursen riktar sig till deltagare som är somalisktalande och som är 
verksamma i föreningslivet och lär ut olika ämnen. I kursen lär du dig 
om undervisningsteknik och hur man på bästa sätt ökar kvaliteten i           
undervisningen. Nedan kan man läsa en kort beskrivning av kursen på 
somaliska.
 
”KOBCINTA KARTIDA MACALLINKA  11/04/2016 
 
Koorsadani waxay ku aadan tahay macalimiinta guud ahaan, markuu 
qaato macallinku koorsadan wuxuu dareemi doonaa haddii Eebe idmo 
kobac ku yimaada hannaanka uu wax u baro, waxaan ku hanweynahay 
in macallinku wax ka ogaado qaababka wax loo gudbiyo loona qiimeeyo 
ardayda iyo aqoonta loo gudbiyey. 

Koorsadani waxay bilaaban doontaa Maalinta isniinta 11/04/2016 
Waqtiga: 17:00 – 19.15 

Marka haddii aad xiisaynayso koorsadan ku dhekhso inaad isdiiwaan 
galiso kuraasta oo kooban awgeed.”
 
 
Antal träffar: 3
Språk: Somaliska
Målgrupp: Vuxna
Kursavgift: Gratis 

Start: Vecka 14 den 4/4
Slut: Vecka 16 den 18/4
Tid: Måndagar kl. 17-19.15

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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Arabisk Kalligrafi

Den arabiska kalligrafin är den mest välkända konsten inom  
Islam eftersom den utgör en länk mellan språket och religionen. På  
arabiska är kalligrafin känd under begreppet ”Khatt” som härleds 
från ordet ”Linje”, ”Design” eller ”Konstruktion”. Kursen är till största          
delen baserad på praktiska övningar som behöver en hög precision och  
koncentration. Inga förkunskaper krävs.

Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö) 

Antal träffar: 8
Språk: Svenska/Arabiska 
Kursavgift: 200 kr 

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller

Start: Vecka 9 med start den 5/3
Slut: Vecka 12 den 27/3
Tid: Lördagar, Söndagar kl. 14 - 16.15
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Franska bakelser

Att baka är en konst. Hitta inspiration och lär dig de nya recepten från 
”La patisserie francaise”. Under 4 kurstillfällen kommer du att upptäcka 
hemligheten med det franska konditoriet.

Plats: Ibnrushds lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö) 

Antal träffar: 4
Målgrupp: Vuxna
Start: Vecka 18 med start den 8/5
Slut: Vecka 21 den 29/5 

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller

Tid: Söndagar kl. 14 - 17
Språk: Franska, Arabiska, Svenska
Kursavgift: 200 kr
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Mänskliga rättigheter och Diskrimineringslagen i Sverige

Skyddet mot diskriminering är grundläggande inom de mänskliga         
rättigheterna, men faktumet att det finns en diskrimineringslag visar 
på att det inte är en självklarhet att rättigheten att inte bli diskriminerat 
är säkrad. Under tre tillfällen kommer Malmö mot Diskriminering 
att berätta om grunderna i och utvecklingen av den svenska 
diskrimineringslagen. Vi kommer diskutera lagens innehåll och hur den 
kan användas i praktiken för att skydda människors rättighet att inte 
bli   diskriminerat. Studiecirkeln består av föreläsning, diskussioner, 
grupparbete och workshop.

Antal träffar: 3
Tider: Tisdagar den 3/5,  17/5,  31/5 kl. 17 till 19.30
Språk: Svenska/Arabiska 

Föranmälan görs till: info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att ange i mailet vilken kurs ansökan gäller
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STYRELSEUTBILDNING

Kursen riktar sig till dig som har 
blivit invald i någon av Ibn Rushds 
m e d l e m s o r g a n i s a ti o n e r. 
Kanske är det första gången 
du har fått ett så stort 
förtroendeuppdrag eller 
är du kanske en erfaren 
styrelsemedlem. I vilket fall så 
vill vi hjälpa dig att utveckla dig 
själv och din organisation. Som 
deltagare i utbildningen får du 
ett material som du kommer 
att kunna använda för att 
hämta inspiration och tips inför 
dina möten och styrelsearbete.

Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska

CIRKELLEDARUTBILDNING

Målet med utbildningen är att ge 
deltagarna en större förståelse för 
ledarskap, pedagogik och rollen 
som cirkelledare. Deltagarna ska 
få med sig konkreta verktyg för 
att jobba vidare som cirkelledare 
inom sin organisation, samt 
i arbetet med att utbilda 
organisationens cirkelledare. 
Utbildningen kommer att 
varva föreläsningspass med 
workshops och delar där 
deltagarna själva agerar/
tränar som ledare.  Deltagarna 
erhåller dokumentation från 
utbildningen.

Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska

Utbildningar
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ATT DRIVA PROJEKT

Att jobba i projekt har blivit allt 
vanligare. Många bidragsgivare 
går i riktning mot att ge mer 
pengar till verksamhet som 
bedrivs i projekt men vad 
innebär det då att arbeta i 
projekt? Studiecirkeln riktar sig 
till personer och föreningar som 
vill ta till sig kunskap om hur 
man går tillväga för att komma 
igång, söka projektmedel och 
kunna ta hand om och avsluta 
projektet på ett bra sätt.

Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska

KASSÖRUTBILDNING

Har du nyligen blivit vald till 
kassör i en förening?
Du kanske har erfarenhet 
av kassörarbete men saknar 
tydliga riktlinjer för att ditt 
arbete ska bli så effektivt som 
möjligt. Du kommer att lära dig 
grundläggande uppgifter och de 
delar av arbetet som är viktiga 
för att ditt ekonomiska arbete 
ska gynna din förening på bästa 
sätt.  

Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska/Arabiska
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Föreläsningar, Seminarier och Kulturarrangemang

Workshop om personligt 
ledarskap ”Att leva och verka 
till %100” 

I det privata behöver man 
kunna styra sitt liv, navigera sig 
igenom många omständigheter 
och utmaningar och göra 
otaliga val. Chefer och 
ledare behöver påverka sin 
omgivning och reagera på 
olika omständigheter på ett 
genomtänkt, förebyggande 
och initiativrikt sätt. Frans 
Kocken skriver här om de «sju 
goda vanorna» som är ett 
handfast verktyg för personligt 
ledarskap, både i ditt personliga 
liv och inom det företaget 
du leder eller är del av.  
 
Tid/Plats: Den 17-16 April, för 
plats kontakta oss

Diskrimineringslagen och 
samhällets normer

Föreläsningen är en introduktion 
till diskrimineringslagen och 
diskrimineringsgrunderna. Som 
medborgare är det viktigt att 
känna till diskrimineringslagen 
och sina Mänskliga rättigheter. 
Jag gör en kort genomgång av 
diskrimineringsgrunderna, hur 
diskriminering hänger ihop med 
normer i samhället och hur vi 
kan agera mot normerna och 
diskrimineringen.

Tid/Plats: Samtliga 
intresseanmälda meddelas exakt 
tid och plats via mail.
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Muslimska Familjedagarna har nu verkat i tre år och med Guds vilja 
och det goda arbetet bara ökar i storlek och popularitet. Vi utvecklas 
ytterligare och 2016 års upplaga kommer att fortsätta bjuda på 
intressanta och viktiga programpunkter.
Vi vill att du ska känna dig välkommen och hitta något just för dig 
oavsett om du är vuxen, barn eller ungdom. Just därför har vi gjort 
vårt yttersta för att skapa ett brett program med fokus på lärande och 
underhållning starkt influerat av vår muslimska tradition, vi vill ge dig 
en boost, både för tron och för din identitet!

WWW.MUSLIMSKAFAMILJEDAGARNA.SE



Grundläggande språkstöd och Samhällsorientering för nyanlända 

Att flytta till ett nytt, främmande land som har ett annat språk och en 
annan kultur är inte lätt att hantera för många. Det är en svår känsla 
att börja från noll. Vi på Ibn Rushd är väldigt insatta i denna integra-
tionsprocess som måste börja från rätt utgångspunkt. Du som känner 
ett behov av att lära känna det svenska samhället från grunden och 
hur man på ett snabbt och effektivt sätt kan komma in i samhället är 
välkommen att delta i denna kurs som bedrivs av kunniga cirkelledare 
som en gång i tiden befann sig i samma situation som du.

Lokal: Malmö/Helsinborg
Språk: Persiska, Arabiska, Somaliska
Tid: Enligt överenskommelse
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Språkcafé Ibn Battouta

Språket är utan tvekan första pusselbiten i en lyckad integrationsprocess. 
Ibn Rushd studieförbund välkomnar alla nyanlända till Ibn Battouta 
Caféet för att få möjligheten att öva svenska språket i vardagen. På 
Caféet får du en chans att träffa erfarna och väletablerade män och 
kvinnor som kan hjälpa dig att komma i kontakt med samhället på ett 
lätt och enkelt sätt. Språklärandet är baserat på övningar som är direkt 
relaterade till vardagliga situationer. Det blir ingen formell undervisning 
utan mest gruppkonversationer. 

Start: Vecka 9 med start den 4/3
Slut: Vecka 22 den 3/6
Tid: Fredagar kl. 18-21
Plats: Ibn Rushd lokal (Kopparbergsgatan 4, Malmö)

23



Anmälan och kursavgifter

Anmälan-Gör så här!
Anmälan görs genom att skicka mail till: 
info.sodra@ibnrushd.se
Glöm inte att specificera i anmälan vilken 
kurs du är intresserad av. Senast tre dagar 
innan kursstart får du en bekräftelse att 
du har fått platsen. I bekräftelsen anges 
kurslokal/Adress och tid. 

Kursavgifter
De flesta kurser vi erbjuder är kostnadsfria. 
Finns det en kurs som är avgift belagd så 
är det inklusive moms. Faktureringssätt 
kan meddelas under kursens gång.

Återbud
Vid förhinder så är det viktigt att skicka 
mail senast 3 dagar innan kursstarten.
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Varmt välkommen till Ibn Rushd Södra!

Ibn Rushd Södra Sverige startades år 2004 som en självständig               
juridisk enhet med demokratiskt vald styrelse. Ibn Rushd distrikt        
Södra innefattar Skåne och Blekinge. Ibn Rushd distrikt Södras 
kanslilokaler ligger på Kopparbergsgatan 4, 214 44 Malmö. Vi har 
även ett kontor i Helsingborg som ligger på Dalhemsvägen 71, 254 
65 Helsingborg

Välkommen att samarbeta med oss och ta del av vår verksamhet!
Kontakt, Södra 
 
Du hittar oss på www.ibnrusd.se och på Facebook: Ibn Rushd Södra

Ala Eddin Al-Qut 
Verksamhetsledare 
tfn: 08-56 24 49 03 
Mobil: 0707-69 90 95 
ala.eddin.alqut@ibnrushd.se  

Hassen Sekkiou 
Verksamhetsutveckling 
tfn: 040-81310 
hassen.sekiou@ibnrushd.se  

Rachelle Olsson Herrin 
Kontorsassistent tfn: 040-81310 
rachelle.olsson.herrin@ibnrushd.se

Omar Alkayali
Studiekonsulent
tfn: 040-81310 
omar.alkayali@ibnrushd.se

Othman al-Tawalbeh
Studiekonsulent
tfn: 08-56 24 49 45
Mobil: 0707-58 33 21
othman.tawalbeh@ibnrushd.se

Andreas Hasslert
Studiekonsulent
tfn: 08-56 24 49 02
Mobil: 0709-38 80 38
andreas.hasslert@ibnrushd.se

Romdhane Boussaidi
Studiekonsulent
tfn: 08-56 24 49 41
Mobil: 0768-58 86 12
romdhane.boussaidi@ibnrushd.se

Mahamoud Nasir
Studiekonsulent
Mobil: 0735-040997
mahamoud.nasir@ibnrushd.se






