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Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på 
mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vårt 
utbud av studiecirklar och kulturarrangemang 
skapar delaktighet och bidrar till att människor 
med olika bakgrund möts, stärks och lär sig till-
sammans. Med folkbildning som verktyg arbe-
tar vi för ett samhälle där demokratin inkluderar 
alla.

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker 
hela Sverige. Distrikt västra är bland de förs-
ta distrikten som bildades och verksamheten 
sträcker sig  över hela Västra Götaland, Värm-
land och Halland. Distriktet har sina verksam-
hetslokaler i Göteborg, Karlstad och i Kristine-

som tillsammans med studiekonsulenter, tre 
-

ministratör driver verksamheten i samarbete 
med distriktets medlems- och samverkansor-
ganisationer. Verksamheten överses av dis-
triktsstyrelsen som i sin tur står till svars inför 
distriktsstämman som hålls vartannat år. Vår 
värdegrund och målsättning sammanfattas av 
våra fyra kärnvärden som fungerar som riktlinjer 
och stöd i vårt vardagliga arbete. 
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Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den muslimska religionen och kul-

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi strävar efter att vara en 
stark aktör i det demokratiska samhällsbygget i Sverige. Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist 
samhälle och tar tydligt ställning för mänskliga rättigheter och mot rasism som drabbar minoriteter 
och marginaliserade grupper. Ibn Rushd vill skapa större förståelse och respekt människor emellan 
genom kultur- och bildningsinsatser.

Vår värdegrund 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 studie - förbundets framtid 
eller om det innebär att planera nästa cirkelträff.

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 
på samma gång och för att stärka den muslimska gruppens egenmakt och stolthet.

Reflektion som ger utrymme för de kritiska frågorna och bidrar till den egna utvecklingen och dia-
logen med andra är grunden för vårt folkbildningsarbete. 

Förändring är en viktig del av folkbildningen vare sig det sker på individnivå eller på samhällsnivå. 
Förändring kan innebära att en individ får större kunskaper, blir mer engagerad eller rik på nya er-
farenheter. Vi är inte rädda för att påtala behovet av förändring eller för att vara obekväma.

 Fyra kärnvärden

Vår Vision
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Folkbildningen kännetecknas av att den är fri och frivillig. Den är fri från statlig styrning och frivillig 
för deltagarna. Utgångspunkten är att alla människor har rätt att aktivt delta i samhällslivet och ta 

-
ing och kommuner. Statens fyra syften med stödet till folkbildningen är att: 

förändring. Förändring är svårt att driva ensam, det görs enklast i mötet med andra.

SYFTET MED FOLKBILDNINGEN 
OCH DESS KÄNNETECKEN

Stödja 

stödja verksamhet som bidrar till att 
stärka och utveckla demokratin. 

Bidra 

bidra till att utjämna utbildningsklyftor
 och höja bildnings- och utbildningsnivån 

i samhället.

Bidra

bidra till att göra det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang 

att delta i samhällsutvecklingen. 

Bidra

bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet.



 En av grundbultarna inom folkbildningen är att tillgodose folkrörelser med metoder 
för att skapa samhällsförändring och ge dess medlemmar de kunskaper som behövs

 för att kunna vara delaktiga i samhällsbyggandet. 
Oavsett om du intresserar dig för tro, språk, demokrati och mänskliga rättigheter eller kultur,

 är vår ambition att du som deltagare erbjuds möjligheten att av egen kraft, 
lära dig utifrån dina individuella målsättningar samt utvecklas i samspel med andra. 

“If you speak in a 
language they 

understand, you speak
 to their head. 

If you speak in their 
own language, 

you speak to their heart”
 

Nelson Mandela

Språkcirklar

Cirklar



BIENVENIDO

WELCOME

Velkommen

Benvingut

Aloha

BIENVENUE

BENVENUTO

환영하다

Introduktionscirkel i arabiska språket
Cirkeln ger grundläggande kunskaper i det ara-
biska språket. Du kommer att lära dig bokstäver, 
fraser, kunna läsa elementära texter på språket 
samt enkla vardagssituationen. Tyngden ligger 
på de olika regler som tillämpas när man bildar 
ord och hur man uttalar dem. Denna språkcirkel 
är en nybörjarcirkel i arabiska och vänder sig till 
dig som inte har någon tidigare erfarenhet av 
språket.

Dag och klockslag: Tisdag kl. 17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Introduktionscirkel i somaliska språket
Cirkeln ger grundläggande kunskaper i det so-
maliska språket. Du kommer att lära dig bok-
stäver, fraser samt kunna läsa elementära tex-
ter på språket. 
Denna språkcirkel är en nybörjarcirkel i somal-
iska och vänder sig till dig som inte har någon 
tidigare erfarenhet av språket. 

Dag och klockslag: Måndag kl. 17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk:  Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Introduktionscirkel i turkiska språket
Cirkeln ger grundläggande kunskaper i det turk-
iska språket som talas av över 120 miljoner. Du 
kommer att få grundläggande kunskaper i bok-
stäver, grammatik, hör- och läsförståelse, kunna 
läsa elementära texter på språket samt enkla 
ord och fraser inför din kommande semesterre-
sa. Denna språkcirkel är en nybörjarcirkel i turk-
iska och vänder sig till dig som inte har någon 
tidigare erfarenhet av språket. 

Dag och klockslag: Onsdag kl. 17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Introduktionscirkel i persiska språket
Det här är en nybörjarkurs i persiska. Du lär dig 
att klara enkla vardagssituationer som att fråga 
om vägen och presentera dig. Efter bara ett par 
kurstillfällen kan du säga några meningar på 
persiska. Denna språkcirkel är en nybörjarcirkel 
i persiska och vänder sig till dig som inte har 
någon tidigare erfarenhet av språket.

Dag och klockslag: torsdag kl. 17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 



Introduktionscirkel i kurdiska språket
Har du någon gång funderat på kurdiska 
språkets uppbyggnad, uttal samt skriftspråk?. 
Vi erbjuder dig möjligheten att lära dig kurdiska 
språket utifrån vardagliga språkbehov såsom 
hälsningsfraser, räknetal och att öva uttalet. 

Dag och klockslag:onsdag kl. 17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Arabiska för arabisktalande 
Cirkeln riktar sig till de som behärskar det ara-
biska språket. Cirkeln lägger stor vikt vid mun-
tlig och skriftlig språkfärdighet samt vid tex-
tläsning, textförståelse och presentation av 
bl.a. mediala och litterära tex. Cirkeln varvas 
med teoretiska såväl som praktiska övningar. Du 
förväntas delta aktivt på lektionerna och vara 
beredd på självstudier.

Dag och klockslag: måndag kl. 17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Har grundläggande kunskaper 

Somaliska, språkets textanalys och struktur
Inriktning inom roman och poesi   
Cirkeln ger en fördjupad kunskap i somalisk tex-
tanalys och textförståelse. Cirkel kräver grun-
dläggande kunskaper. Med hjälp av de nya och 

-
ktera kring kortare avsnitt från ett urval av so-
maliska texter från olika epoker och poesi. Efter 
avslutad cirkel kommer du utöka ditt somaliska 
ordförråd och förstå språkets grammatik, sat-
slära, uppbyggnad och morfologi.

Dag och klockslag: Torsdag kl. 17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Har grundläggande kunskaper 

Turkiska, fortsättningscirkel 
Cirkeln riktar sig till de som har läst grundläg-
gande turkiska hos oss eller har kunskaper som 
motsvarar. Cirkeln lägger stor vikt vid muntlig 
och skriftlig språkfärdighet samt vid textläsning, 
textförståelse och presentation. Efter cirkeln kan 
du presentera dig själv och fråga andra om deras 
namn och var de bor. Du kan samtala med någon 
som talar långsamt och tydligt.

Dag och klockslag: tisdag kl.17:30-20:00 
Start: Vecka 34 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Har grundläggande kunskaper 
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Matematik och naturvetenskapliga
 ämnen
Cirkeln är ett samarbete mellan Ibn Rushd och 
föreningen Motivera. Målet med cirkeln är att 
skapa en gemensam mötesplats där ungdomar 
och vuxna möts för att förstärka deltagarnas 
kunskaper i matematik och No-ämnen. Förutom 
svenska och engelska pratar mentorerna språk 
som arabiska, dari, kurdiska och somaliska vilket 
gör att ungdomarna ofta kan få hjälp på sitt 
eget språk och detta underlättar undervisning-
sprocessen.

Dag och klockslag: lördag kl. 10:00-13:00
Anmälan sker via föreningen Motivera
Plats: Hisingsgatan 30
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Hälsa
     och skönhet



Alternativ medicin
Det ä ör metoder 

-
tionella skolmedicinen. I denna cirkel undersök-

tolkningar av islamisk medicin. Särskild fokus 
ägnas åt örtbehandlingar och koppning. 

Dag och klockslag: måndag kl.17:30-20:00 
Plats: Hisingsgatan 30
Start: Vecka 45- vecka 50
Undervisningsspråk: Svensk/arabiska
Cirkelavgift: 100 kronor 
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Makeup och No makeup makeup
Det här är den ultimata utbildningen för dig 
som vill lära dig ta hand om din hud och appli-
cera en make-up som passar dig, för både vard-
ags och speciella tillfällen. Under cirkeln kom-
mer du få lära dig bland annat  sminka dig inför 
både vardag och fest samt få tips för att få till 
den perfekta looken samt hitta inspirationen till 
att bli naturliga Jag

Dag och klockslag: tisdag kl. 17:30-20:00 
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svensk
Cirkelavgift: 200 kr 
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 
Cirkeln kommer gå två omgångar under hösten. 
Vecka 42- vecka 45
Vecka 47- vecka 50

Hälsa, kost och motion
ätt förutsät-

tningar för en positiv hälsoutveckling? Tillsam-
mans med hälso - och kostrådgivare och per-
sonlig tränare diskuteras tips och råd om hur du 
uppnår en sundare livsstil och får bättre hälsa.

Dag och klockslag: måndag/fredag kl. 17:30-20:00 
Plats: Hisingsgatan 30
Start: Vecka 45- vecka 50
Undervisningsspråk: Svensk
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Hälsa
och skönhet

Det har jag aldrig provat förut,
 så det klarar jag säkert 

Astrid Lindgren



Allmän datakunskap
     /Datapaketsutbildning
En grundläggandecirkel inom IT. Du kommer lära 
dig om Word, Excell, Powerpoint och Internet 

Dag och klockslag: 
måndagar/fredagar kl. 17:30-20:00 
Plats: Hisingsgatan 30
Vecka 45- vecka 50
Antal träffar: 10 träffar
Start datum: fastställs vid full grupp
Undervisningsspråk: Svensk/arabiska/somaliska                        
Cirkelavgift: Inga Kostnader- medtags egen dator

Digital kompetens för en enklare vardag
Är det svårt att navigera i digitala världen? 
Kräver allt mer vardagliga ärenden digital-
kunskap? Då är vår cirkel perfekt för dig. Efter 
cirkeln kommer du utöka dina kunskaper i da-
tor, informationssökning på internet, bank och 
bankID samt andra ärenden via e-tjänster.

Dag och klockslag: torsdag kl. 17:30-20:00 
Plats: Hisingsgatan 30
Start datum: fastställs vid full grupp
Undervisningsspråk: 
Svenska/somaliska/arabiska 
Cirkelavgift: Inga Kostnader- medtags egen dator
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 
Cirkeln kommer gå två omgångar under hösten. 
Vecka 42- vecka 45
Vecka 47- vecka 50

Grundläggande cirkel i Excell
Cirkeln vänder sig till dig som har precis 
upptäckt Excel och vill lära dig grunderna. Efter 
genomförd kurs kommer du att ha grundläg-
gande kunskaper i Excel och vet då hur du ska 
gå tillväga för att lägga upp egna kalkyler, di-
agram, listor, formatering av celler, formler, 
och anpassa allt detta efter dina egna behov.

Dag och klockslag: 
måndagar/fredagar kl.  17:30-20:00 
Plats: Hisingsgatan 30
Vecka 45- vecka 50
Start datum: fastställs vid full grupp
Undervisningsspråk: Svensk/arabiska/somaliska                        
Cirkelavgift: Inga Kostnader- medtags egen dator
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs.

Datorn är den logiska 
vidareutvecklingen av människorna. 

Johan Osborne

  och IT
Digitalisering





Al-Qaida Al-Noraniah
En läsningsmetodik i klassisk arabiska 
Al-Qaidah an-Noraniah är ett mycket välkänt och uppskattat verktyg för att lära sig klassisk arabis-
ka. Du kommer att lära dig bokstäver, uttal, fraser, kunna läsa elementära texter på språket. Tyn-
gden ligger på de olika regler som tillämpas när man bildar ord och hur man uttalar dem. Denna 
språkcirkel är en nybörjarcirkel och vänder sig till dig som inte har någon tidigare erfarenhet av 
språket.

Dag och klockslag: tisdag och torsdag kl.17:30-20:00
Vecka 42- vecka 50
Undervisningsspråk: Svensk
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs

Dag och klockslag: måndag och onsdag kl.17:30-20:00
Vecka 42- vecka 50
Undervisningsspråk: Svensk
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs

   Without education, 
you’re not going anywhere in this world.  
                                                                     Malcolm X 
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Konst och Kultur
Alla kan sy
       Cirkel i klädsömnad 
En cirkel som ger dig en introduktion till att an-
vända symaskin, utöka dina kunskaper inom 
textil samt handledning i utförandet. Här kan du 
design och skapa personliga plagg från skiss till 
färdig produkt. Inga förkunskaper krävs. Cirkeln är 
lämplig för alla nivåer och du får sy kläder och ar-
beta med moment som är anpassade till din kun-
skapsnivå och dina förutsättningar

Dag och klockslag: måndag kl.  17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Alla kan sy
       Fördjupningscirkel i klädsömnad 
Cirkeln är för dig som kan grunderna i klädsöm-
nad. Här har du möjlighet att fördjupa och utveck-
la dina färdigheter i ämnet. 

Dag och klockslag: tisdag kl.  17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Har grundläggande kunskaper

Alla kan sy
       Klädsömnad barnkläder 
Cirkeln är för dig som vill sy och designa barnkläder. 
Cirkeln är lämplig för alla nivåer och du får sy kläder 
och arbeta med moment som är anpassade till din 
kunskapsnivå och dina förutsättningar

Dag och klockslag: onsdag kl.  17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Alla kan sy
       Möbeltapetsering
Cirkeln ger dig råd, tips och  färdigheter att laga, 
reparera samt klä om dina gamla möbler. Här 
lär du känna materialen och verktygen som an-
vänds för att klä om en möbel. Du arbetar med 
en egen möbel och lär dig nya tekniker och tillvä-
gagångssätt. 

Dag och klockslag: torsdag kl.  17:30-20:00 
Start: Vecka 42 till vecka 50
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Henna- en världskonst
Vi lär oss att måla henna med olika konstnärliga 
mönsterteckningar på fri hand eller med hjälp 
av schabloner. Under cirkeln lär du dig om olika 
tekniker för hennamålning och i vilka kulturer och 
sammanhang det används. Ta tillfället i akt och 
utforska din konstnärliga sida! 

Dag och klockslag: fredag kl.  17:30-20:00 
Plats: Hisingsgatan 30
Undervisningsspråk: Svensk
Cirkelavgift: Inga Kostnader
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 

Cirkeln kommer gå två omgångar under hösten. 
Vecka  42- vecka 45
Vecka 46- vecka 50

Kalligrafi
är den mest  känd för 

skrivstilen,. Under cirkeln kommer du lära dig om 

pennan. 

Start datum: fastställs vid full grupp
Plats: Hisingsgatan 30
Vecka 45- vecka 50
Undervisningsspråk: Svensk
Cirkelavgift: Inga Kostnader
Förkunskap: Inga förkunskaper behövs 





Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar 

mänskliga rättigheter, människa, natur och 
kultur. 

Utbildningarna är riktade till alla föreningar, 
samhällsinstanser, inom offentliga såväl 

som privata sektorn. 
För en skräddarsydd utbildning behöver ni up-

pge de teman eller områden som ni antingen vill 
ha grundläggande introduktion till 

eller vill förkovra er i. Därefter skickar vi en offert. 

Styrelseutbildning
Ett gott styrelsearbete är en viktig grund för att 
en ideell förening ska kunna stå stabilt. En god 
förutsättning för en stabil förening är tydlig 
ansvars- och rollfördelning. Kursen riktar sig till 
dig som har blivit invald i någon av Ibn Rushds 
medlemsorganisationer. Kanske är det första 
gången du har fått ett förtroendeuppdrag eller 
är du kanske en erfaren styrelsemedlem. I vår 
styrelseutbildning riktad till ideella föreningar 
rustas deltagarna med handfasta tips inför dina 
möten och styrelsearbete. Vi skräddarsyr en ut-
bildning efter era behov.

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska / Arabiska / somaliska

Cirkelledarutbildning
En utbildning för dig som är eller ska bli cirkelle-
dare på Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt 
Västra. Målet med utbildningen är att ge delt-
agarna en större förståelse för ledarskap, ped-
agogik 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 utbi-
ldningen.

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska / Arabiska / somaliska 
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Kassörutbildning
Har du nyligen blivit vald till kassör i en fören-
ing? 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 moment och de delar av 
arbetet som är viktiga för att ditt ekonomiska 
arbete ska gynna din förening på bästa sätt.  

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svensk

Våga vara nykter 
Genom det nationella projektet Våga Vara Nyk-
ter – Nykter Muslim, ökar vi medvetenheten hos 
unga människor, deras föräldrar och församling-
sledare om alkoholens och narkotikans skadliga 
verkningar när det gäller hälsan i det sociala och 

ekonomiska aspekter i människans liv samt råd 
på hur vi tillsammans skapa tryggare miljöer där 
alla får plats.

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska

Islamofobi, diskrimineringslagen och
samhällets normer
Föreläsningen är en introduktion till diskrim-
ineringslagen och diskrimineringsgrunderna. 
Som medborgare är det viktigt att känna till 
diskrimineringslagen och sina Mänskliga rät-
tigheter samt hur diskriminering hänger ihop 
med normer i samhället och hur vi kan agera 
mot dessa. 

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska 
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Ett krafttag 
       för mänskliga rättigheter
Idag har vi ett läge där antimuslimsk retorik 
blivit allt mer normaliserad och gångbar, runt 
om i Europa och i Sverige. Det här är en ver-
klighet som kräver handlingar och strategier. 
Utbildningen innehåller teoretiska föreläsnin-
gar med värderingsövningar och gruppdiskus-
sioner för att stärka folkbildningsarbetet kring 
antirasism och mänskliga rättigheter. 

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska

Islam, muslimer och det svenska samhället 
Vi erbjuder både skräddarsydda grundutbild-
ningar och kurser i islam. Dessa utbildningar 
vänder tsig till de som jobbar inom offentliga 
såväl som privata sektorn, som antingen genom 
sitt arbete eller av privata skäl ä å och 
vill lära sig mer om islam som religion eller vad 
man bör känna till för att underlätta sitt arbete 
med muslimer. Utbildningarna och kurserna 
varier i upplägg och längd beroende på er verk-
samhets behov. 

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska

Henna – en världskonst
Vi erbjuder skräddarsydda grundutbildningar 
inom henna där du lär dig om olika tekniker för 
henna målning i de olika kulturer och samman-
hang. Vi kan erbjuda också prova-på-kurs. 

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska

Du, ditt barn och lärande 
Målet med utbildningen är att öka kunskapen 
och delaktigheten hos föräldrar som vill en-
gagera sig i sina barns skolgång. Vi erbjuder er 
lösningsfokuserade utbildningar med hjälp av 
vårt studiematerial” Du, ditt barn och lärande”

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska / Arabiska / somaliska

Alternativ medicin 
Det ä ör metoder 

-
tionella skolmedicinen. I denna kurs undersöker 

tolkningar av islamisk medicin. Särskild fokus 
ägnas åt ört- behandlingar och koppning. 

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska / Arabiska

Det goda föräldraskapet
Föräldrautbildning

ånga faktorer som bidrar till miss-
förstånd mellan barn och föräldrar såsom dåligt 
självförtroende, stress, otillräcklig kunskap om 
uppfostran och föräldraskap. För att bryta ner 
dessa barriärer är det nödvändigt med förän-
dring. Detta kan ske genom en ökad förståelse 
och interaktion mellan barn och föräldrar med 
hänsyn till den tillhörande kulturen och på det 
egna språket för att uppfylla och göra sig in-
förstådd i sin roll som förälder på ett anpassat 
sätt.  

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska

Biblioterapi
Biblioterapi innebär att med hjälp av litteratur, 
poesi och skrivande skapa miljö fö
och utforskning för att främja hälsa och väl-

förebyggande syfte eller som komplement i det 
psykoterapeutiska samtalet, inom familjeter-
api, vid livskriser och rehabilitering. Metoden 
används även för att öka självkännedom och 
personlig utveckling. 

Startdatum och plats: Enligt överenskommelse 
Språk: Svenska 



Kontaktuppgifter 

Vårt uppdrag är att arbeta med att stärka identiteten hos våra deltagare. 
Att få dem att känna en styrka i sig själva och vilka de är. 

Rusta dem med den kunskap dem söker och visa dem på möjligheterna som engagemang,
 organisering, bildning och kultur kan erbjuda.

 Är du intresserad av att komma i kontakt med oss?  
Tveka inte att höra av dig till: 

Ibn Rushd Distrikt Västra 
Västra Götaland län och Hallands län

Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg 
Mobil: 0733-86 85 89

www.ibnrushd.se
info.vastra@ibnrushd.se

https://www.facebook.com/ibnrushdvastra/

Ibn Rushd Distrikt Västra 
Värmlands län

Herrhagsgatan 6C, 652 18 Karlstad
Mobil: 0735-19 15 79

info.vastra@ibnrushd.se 

Information om
anmälan och kursavgifter 

Hur anmäler jag mig till kurser? 
Du anmäler dig enklast genom att skicka ett mail, innehållandes ditt för- och efternamn samt tele-
fonnummer till: anmalan.vastra@ibnrushd.se.Glö älan 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
Alla kurser är kostnadsfria, om inget annat uppges i informationen.

Återbud
Vid förhinder så är det viktigt att skicka mail senast 3 dagar innan kursstarten.
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Ibn Rushd 
Studieförbund

är ett muslimskt studieför-
bund som är öppet för alla. 
Vi vill vara en folkbildnings-

resurs i framkanten av 
samhällsutvecklingen och 

arbetar med de för samhäl-
let viktiga frågorna som 

demokrati, mångfald, män-
skliga rättigheter och rättvi-
sa. Vi samarbetar med de 

som vill detsamma. 
Välkommen!
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