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Förord
2021, året för tillit och förtroende, att bygga och stärka, ett år där vi införlivade

vår värdegrund genom möten, dialog och reflektion i alla delar av vår verksamhet,

varenda process och samarbete. Anordnarskap är studieförbundens stöttepelare

och grund och anordnarskapet sker, syns och känns när vi möts i reflektion och

dialog, i öppenhet och transparens. Vi ser det i verksamhetsavtalen som skrivs, i

anteckningar från möten med föreningar, i bilder som delas av våra besök med

cirkelledare, deltagare och styrelser, vi ser det i nya samarbeten mellan

föreningar som ska bedriva drogförebyggande bildning, vi ser det bland

föreningar som gör gemensamma satsningar för demokratin och dess utrymme, vi

ser det när studieförbunden skapar verksamhet tillsammans med deltagaren i

centrum i,  i asylverksamheten, vi ser det när arbetsplaner är tydligare och

justeringar få, vi ser det när deltagare ber om mer, önskar mer, vi hör det i

samtalen i personalgruppen där det vänds, vrids och problematiseras kring svåra

samhällsutmaningar, föreningars behov och rutiner och processer. Vi ser det i

utvärderingar, stick-prov och krockkontroller.    

Som ledare för Södra distriktet, som medmänniska och ansvarig för den viktiga

folkbildning vi bedriver är jag stolt och lugn i att vi erbjuder våra deltagare,

genom våra föreningar, möjligheten att utvecklas och bidra, växa och förändra.

Det livslånga lärandet är viktigt för alla människor, det är viktigt för samhället och

personalen i distrikt Södra gör ett fantastiskt jobb, även när det är tuff och svårt,

även när omvärlden inte är med oss och det är motigt. Personalen är stolt och vi

tror på kraften som just vår folkbildning erbjuder samhället och demokratin. 

3

 



Det finns mycket vi vill göra mer av, ämnen vi vill erbjuda folkbildning inom,

samarbeten vi vill delta i, frågor vi vill utforska, facebook-inlägg vi vill göra,

samtal vi vill bjuda in till, resultat vi eftersträvar, öppenhet vi önskar. 2021

präglades mer av värdegrund och verksamhet och mindre om att svara på och

bemöta omvärldens krav. När vi jobbar rätt så som vi gjort, när vi lever vår

värdegrund, utmaningar till trots, när vi fokuserar på folkbildning som vi skapats

för, ökar transparensen, ökar tilliten, framkommer behov och möjligheter och vi

stärkas i vår roll som viktig samhällsaktör. Vi ser och vi vet att det vi stärkt upp

under flera år och det som införlivades 2021 är plattformen för vägen framåt. 

Jag riktar ett stort tack till dig som bidrar till det livslånga lärandet, en plats för

alla i folkbildningen, den positiva utvecklingen i samhället och som vi mött under

2021 på ett eller annat sätt för att bygga för 2022 och framtiden.

Malin Novén, distriktschef 

Ibn Rushd distrikt Södra
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Ibn Rushd – folkbildning med fokus på
mångfald, rättigheter och livsåskådning 

Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och

livsåskådning. Vi finns över hela landet och Ibn Rushd distrikt Södra täcker

Skåne och Blekinge län. Under 2021 ordnade vi tillsammans med våra

medlemsföreningar ett stort antal studiecirklar och kulturprogram inom allt

från arabiska till matlagning, demokrati och entreprenörskap.

Ibn Rushds
uppdrag är: 

Stärka och utveckla demokratin
inom den muslimska folkrörelsen
och bidra till att fullborda den
svenska demokratin genom
delaktighet, organisering och
påverkan. 

Med folkbildning som verktyg
göra det möjligt för människor
att enskilt och i grupp utvecklas,
stärkas i sin identitet och
engagera sig i
samhällsutvecklingen.

Skapa större förståelse, respekt
och tolerans människor emellan
genom kultur- och
kunskapsinsatser. 

Det här är
Ibn Rushd:
Det finns tio svenska studieförbund som får
pengar från stat, kommun och landsting/
regioner för att bedriva folkbildning. Ett av
dem är Ibn Rushd. 

Vi är fortfarande ett ungt studieförbund –
hösten 2021 hade vi funnits som ett
självständigt och stats-bidragsberättigat
studieförbund i tolv år. 
 
Ibn Rushds uppdrag, som du ser här nedan,
tar avstamp i en vision om att muslimer ska
vara en självklar del av Sverige. Liksom de
flesta andra studieförbund grundades vi av
folkrörelseorganisationer, i vårt fall ett antal
muslimska sådana. Dessa hittas i dag bland
våra medlemsorganisationer. 
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Ibn Rushd och
folkbildningen
 
Grunden för folkbildningen är att den är
fri och frivillig. Studieförbunden och
folkhögskolorna gör det möjligt att mötas
på ett helt annat sätt än i exempelvis
skolsystemet. På egna villkor kommer
människor samman för att lära sig mer,
utvecklas och stärka sina möjligheter att
påverka – både det egna livet och
samhället.

Förutom att folkbildningen ska vara fri
och frivillig gäller att den ska vara
deltagarstyrd, läroplans- och betygsfri,
ideologiskt och/eller innehållsmässigt
profilerad, mångsidig, flexibel och
riksomfattande. 

Studieförbundens folkbildning har tre
olika former: studiecirklar, kulturprogram
och annan folkbildningsverksamhet. Den
sistnämnda verksamhetsformen kan till
exempel utgöras av prova på-dagar och
helgkurser. 

Staten har 4 övergripande
syften med sitt stöd till
folkbildningen, nämligen att:

• Stödja verksamhet som bidrar till att

stärka och utveckla demokratin

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad

mångfald människor att påverka sin

livssituation och skapa engagemang att

delta i samhällsutvecklingen.

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor

och höja bildnings- och utbildningsnivån i

samhället.

• Bidra till att bredda intresset för och öka

deltagandet i kulturlivet.

All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller
sig till dessa syften. För oss är det särskilt
viktigt att nå ut till människor och
grupper som saknar en lång tradition och
erfarenhet av organisering i Sverige.
Genom vår unika profil och vår förmåga
att nå inte minst marginaliserade grupper
är vi med och skapar ett inkluderande
samhälle.
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Möte 
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 förebyggas och rättigheter

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
Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid

till. Det måste alltid finnas utrymme för de

kritiska frågorna, det existentiella

tänkandet, dialogen med andra och det

egna växandet. För att delta i våra

verksamheter ska man exempelvis inte

behöva praktisera islam på ett visst sätt,

ha en viss akademisk utbildning eller en

viss mängd arbetslivserfarenhet. Grunden

för vår folkbildningsverksamhet ska vara

den egna utvecklingen som sker genom

reflektion, oberoende av vem man är.

Vår värdegrund
Ibn Rushds värdegrund sammanfattas av våra fyra
kärnvärden: möte, reflektion, stolthet och förändring.

1 2
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Förändring 
Förändring är centralt för folkbildning vare sig

det sker på individnivå eller på samhällsnivå.

När vi ser negativa tendenser eller fenomen

omkring oss 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 rik på nya erfarenheter. Vi ska

aldrig vara rädda för att påtala behovet av

förändring eller för att vara obekväma. Vår

verksamhet ska alltid kunna påvisa förändring. 

 

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle
som värnar rättigheter, bejakar mångfald och
skapar förutsättningar för medborgarnas och
civilsamhällets engagemang. Vår grundsyn
kan delas in i följande områden: 
 

Stolthet 
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. 

3 4
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Tro
 

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin

tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar

utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka

solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och

förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och

förtryck. 

 

 

 

Samhälle
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet.
Ibn Rushd värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla
människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är,
hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av
rasism, ojämlikhet och diskriminering. 

Miljö och hälsa 
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn

Rushd jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och

individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en

större miljömedvetenhet. 

 

 

Bildning och kultur  
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att

stärka identiteter, uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn

Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd

vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva och respektfulla samt leder till

bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är hetsande,

kränkande eller hatfyllda.
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Ibn Rushd distrikt Södra

10



 

Ibn Rushd distrikt Södra
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Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande

styrningen av förbundet är det förbundsstyrelsen som ansvarar för, men varje

distrikt har också en självständig distriktsstyrelse.

 

 Kansli och besöksadress  Wachtmeisters väg 3 , 213 73 Malmö

Helsingborgs kontor Dalhemsvägen 71, 254 65 Helsingborg

Personal i distriktet 2021

I distrikt Södra leds verksamheten av Distriktschef Malin Novén.

Personalgruppen består i övrigt av fyra studiekonsulenter, en verksamhets- och

projektutvecklare, en kvalitetshandläggare, en cirkelledare och en administrativ-

och operativ ledare.

 

 



Namn Funktion

Ordförande Nabil Ghodhbani 

Vice Ordförande Hoda Ahmadi 

Sekreterare Mahmoud Nasser

Ledamot Mohammad Majzoub

Ledamot Abderrahman Ben Hamida

Kassör Avin Jomaa

Ledamot Mahmoud Hudji

Suppleant Omar Ahmed 

Suppleant Kerim Sutovic

Suppleant Mohammad Abdulaziz 

Styrelse 2020-2022
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IBN RUSHD OCH COVID-19
Pandemin har fortsatt att påverka
samhället på alla nivåer och ur alla
aspekter – ekonomiska, sociala och
kulturella under 2021. 

För Ibn Rushd har pandemin bland
annat inneburit att vi har tvingats hitta
helt nya arbetssätt, utforskat
medarbetarskap och gemenskap i en
digital värld och kreativa sätt att möta
behov hos våra ledare och deltagare.
Pandemin har på många sätt förstärkt
vårt anordnarskap, fokus på det möjliga
i våra samarbeten och som
samhällsaktör. Inte minst har pandemin
skapat nya vägar för samtal, dialog och
gemenskap. Digital folkbildning,
erbjuden av föreningar en känner igen
sig i, på språk en förstår och behärskar,
i ämnen som stärker, bildar och skapar
nyfikenhet. 

UTBILDNINGAR FÖR CIRKELLEDARE
Under hela året, en till två gånger i
månaden, höll vi cirkelledarutbildningar
digitalt på svenska, somaliska och
arabiska. Våra konsulenter använde i
första hand Zoom och Microsoft Teams
som utbildningsplattformar. 

Utbildningen är delad i tre delar; den
första är en introduktion till Ibn Rushd
med en historisk koppling till vårt namn.
Den andra delen handlar om hur man
arbetar pedagogiskt och medskapande
med folkbildning i grupp. Den tredje delen
handlar om det administrativa arbetet
med en fördjupning av riktlinjer och
rapportering i folkbildningens system
samt vikten av gemensam planering och
genomförande.  

Våra studiekonsulenter, d v s den funktion
som planerar och skapar folkbildning
tillsammans med föreningar och ledare
spenderade åtskilliga timmar och dagar
på att utbilda one-on-one i digitala
verktyg, grundläggande datorkunskap
och våra rapporteringssystem. De lyckas
väl när flertalet cirkelledare månader
senare får anställning med krav om dessa
färdigheter. Denna verksamhet
rapporteras inte som folkbildning, men är
bildande och bryggar utbildnings- och
bildningsklyftorna i samhället. Fler i
arbete och fler som deltar i folkbildning
för att utbildningen stärkte ytterligare en
ledare.
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Att arbeta på distans är på många sätt en
förmån som länge blivit mer och mer
populärt och efterfrågat men som många
arbetsgivare saknat erfarenhet och
infrastruktur att införliva. Hur man
kombinerar distansarbete med att
planera och genomföra folkbildning som
kräver starka relationer och närvaro är
något vårt studieförbund tidigare inte
kunnat planera för eller föreställa oss.

Heller inte hur en organisation tar vara
på medarbetares engagemang,
kompetenser, och energi när dem inte
kan ses eller bygga på varandras idéer i
korridorer. 2020 ställde vi om, 2021
implementerade vi lärdomar, förvaltade
relationer och byggde kursverksamhet
tillsammans med digitaliserade
cirkelledare, nyfikna föreningsledare
och deltagare. 

Nya möjligheter så som Kodex Malmö
(mer information nedan) tog fart och fick
utrymme, kontinuerlig fortbildning för
ledare via snabba What’s App-lösningar
blev tänkbart och genomförbart, fler
deltagare som står långt från
arbetsmarknaden tog körkort, lärde sig
om att starta eget företag, startade eget
företag och mycket mer. Att arbeta på
distans visade sig skapa större
möjligheter än vi kunnat tänka oss, och
att skapa struktur krävde främst
engagemang och internutbildningar,
intresse och internetuppkoppling. 

Under sommaren 2020 ansöker den
danska, högerextrema, politikern Rasmus
Paludan om tillstånd att bränna koraner
utanför Islamic Center i Malmö. Paludans
ansökan nekas av polisen men han får
snart annat tillstånd emedan hans 

14



anhängare tar sig till andra platser för att
bränna koraner och starta upplopp. 

På initiativ av distriktet och i samarbete
med några våra samverkansparter så
som AMANAH och Malmö Muslimska
Nätverk samlas Judiska församlingen,
Svenska Kyrkan, muslimska församlingar
och flertalet av stadens politiska partier,
samlas vi för att stå upp emot Paludan
och de rasistiska och hatiska budskap
som han vill sprida i staden. 
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När han sedan kom igen under 2021
bildade vi ett nätverk för att stoppa
honom digitalt. Nätverket blev så lyckat
att till och med trygghet och
säkerhetsavdelningen på Malmöstad
kunde mäta effekten. 

Under 2021 växte närverket snabbt och
idag är vi 50 medlemmar som signerat
och står upp mot rasism och hat på gator,
skolor, agendor och i styrelserum.
Nätverket heter KODEX MALMÖ,
www.kodexmalmo.se



ÅTGÄRDSPLAN EFTER SÄRSKILD
GRANSKNING
Varje år utför vi enligt folkbildningsrådets
riktlinjer särskild granskning av vår
verksamhet i distriktet. Som vanligt
granskar distriktet inte sig själv utan
handläggare från andra distrikt genomför
granskningen. 5% av all vår verksamhet
genomlystes slumpvis men föranledde
inte att vi tittade närmare på de
föreningar som valts ut slumpvis från
distriktet. Anledningarna för en
noggrannare granskning kan bero på
följande parametrar; Föreningen har ökat
markant i timmar från föregående år;
Föreningen är ny; Föreningen saknar
viktiga handlingar i registerföringen;
Föreningens deltagare har låg
svarsfrekvens vid förfrågningar rörande
deras egen medverkan; Föreningen har
ledare eller cirklar som överskridit 480-
timmars regeln; Föreningen har flaggats
för krockkontroll i Powebee I. Det ska
dock tillstås att sådan granskad förening 

då redan genomgått ett rigoröst system
av kvalitetskontroller redan för att ens bli
utplockade för en ytterligare slumpmässig
kontroll.

Särskild granskning genomförs digitalt
om det föranleder en åtgärdsplan så
besöks föreningen oanmält och följs upp
noggrannare kring sin löpande
dokumentation för att vår
kvalitetshandläggare ska få ökad kunskap
och insyn i föreningens arbete.

Ovan på detta genomfördes 2021 en
åtgärdsplan som inkluderar åtgärder
baserade på generella inventerade behov
utifrån det nationella arbetet med Utökad
Särskild kontroll. Ett huvudsyfte med
detta är att stärka strukturen och
uppföljningen för förstärkt och förbättrat
flöde för att minska arbetstoppar. Det
positiva i arbetet 2021 var att ingen av
föreningarna i distrikt Södra fastnade i
detta rigorösa skyddsnät.
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SAMARBETEN
Vårt förtroendeskapande arbete, vår

strävan efter ett samhälle för öppenhet,

mångfald och inkludering, syns i

samarbetena vi inlett och värnat om under

många år. Under lång tid har förbundet

haft få samarbeten med föreningar med

SHIA-inriktning, trots att en av våra

nationella medlemsorganisationer är

Islamiska shiasamfunden i Sverige.  Med

en tydlig viljeinriktning om att öka

mångfalden i vår verksamhet och på så

sätt bidra till att stärka hela den muslimska

rörelsen på ett tydligare sätt, valde vi som

förbund för några år sedan därför att

anställa en nationell samordnare för att

tillsammans med personal i distrikten

bjuda in till samarbeten och folkbildning

med representanter och föreningar från

denna delen av civilsamhället . Under 2021

inleddes nya samarbeten i både

Kristianstad och Malmö.

DISTRIKTSÖVERGRIPANDE SATSNINGAR
Ett distriktsövergripande utbildningspaket

lanserades och genomfördes under 2020

och levde vidare under 2021 digitalt. 

 

Det innehöll bland annat utbildningar i
grafisk designverktyget Canva,
styrelseutbildning, digitala mötestekniker,
mötesverktygen
Zoom/teams/Whatsup/Skype och
Mictrosoft Office suit. Alla utbildningar
hölls tre  gånger var under 2021.

HELSINGBORG
I Helsingborg stad har vi under flera år
haft en stabil verksamhet med två 
 föreningar. Folkbildningen håller god
kvalitet och når många individer. Vi ser
stor potential för att ytterligare bidra till
utveckling, delaktighet och gemenskap
bland invånare och påbörjade därför
under 2021 en planering för hur detta
arbetet ska genomföras. B l a beslutade vi
att vår studiekonstulent, den funktion
som arbetar närmast föreningarna, ska
förstärkas med ytterligare konsulent. Vi
sökte medel tillsammans med andra
förbund och lokala aktörer för att bidra
till ökad delaktighet samt för
demokratisatsning under 2022.

Vi ingår i flertalet sammanhang i
Helsingborg, däribland
paraplyorganisationen Inva-sam och
studieförbundsnätverk. 

Nedslag i distriktets
verksamhet 2021
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Vi har även ett gott samarbete med

kulturförvaltningen och

arbetsmarknadsförvaltningen.  

Tillsammans med föreningar har vi b la

bedrivit verksamhet i ämnena arabiska

och koranstudier samt bokcirklar i

ämnena Ramadan en svensk tradition

och Shiamuslimer i Sverige.

LUND 
I samarbete med stadsbiblioteket och

finansierat av Stockholms

Arbeteinstitutsförening genomförde vi en

föreläsning på arabiska och svenska om

demokrati och att leva som minoritet i

Sverige. Arrangemanget genomfördes av

Muhammed Al-Mahfale forskare i

Samhällsvetenskap vid Lunds Universitet.

 

TRELLEBORG
I samarbete med Trelleborgens Museum
drev vi tillsammans med spelförening
TROLLS KCC lajvet Mörker Viking runt alla
helgons natt,  under bar himmel till
månens ljus. Lajvet utspelade sig runt att
tre byar mister Jarl inne i själva långhuset
och tvingas bevisa sin värdighet för att
ärva tronen på Borgen, bara för att bli
huggna i ryggen av en mörkrets sjukdom
som infekterar deras sinnen och bildar en
ny mörk fristående klan. 

En fristående grupp syriska kvinnor gavs
möjlighet att bedriva verksamhet för
personer långt från arbetsmarknaden i
ämnena söka jobb och starta eget.
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MALMÖ
I Malmö har vi jobbat med en rad olika

initiativ under året och det beror främst

på dem många upparbetade

samverkansarenorna, samarbetena och

nätverken vi ingår i staden. Betydefullt är

också att staden har en stark

folkbildningstradition och är en av

Sveriges största städer. Insatser varierar

från folkbildning som bedrivs i samarbete

med lokala föreningar, till utbildningar av

ledare och från digitala ramadan till

satsningar i särkilda uppdrag. Mer om

särskilda uppdrag nedan. 

Utbildning i Google apps
En digital satsning gjordes på somaliska

och arabiska med fokus på Googleapps –

Classroom, Meet och Calender.

Satsningen erbjöds i två omgånger, en i

samarbete med förenignen Afro

European Assosiation och en för

Islamiska förbundet Malmö. Deltagare

träffades tre gånger i varje kurs.

 

SAMARBETEN MED FÖRENINGSLIVET I
MALMÖ
Tillsammans med 17 föreningar
folkbildade vi människor från flera delar
av Malmö och därmed flera delar av
världen. Mångfald är en del av Malmö och
mångfald en del av Ibn Rushd.
Mångfalden i sig i, mötena mellan
människor är en viktig aspekt i vår
verksamhet. 
 
Utspritt i olika delar av Malmö erbjöds
verksamhet i miljöfrågor och
sophantering, drogförebyggande arbete
för våra unga, körkortsteori för individer
utanför arbetsmarknaden, information om
hur grundskolan fungerar, datorkunskap,
historia, hemspråk, religionsstudier,
samhällsinformation och mycket mer. 
 
Några verksamheter som tillkom eller
förstärktes under 2021 är
föräldrautbildning för somalisktalande
och urdutalande via digitala verktyg.
 
Våra samverkansparter tar ett stort
samhällsansvar och sänker trösklar för
deltagande i vårt samhällsbygge och
samhällets välmående. T ex spred vi
information om vikten av vaccinering och
en del föreningar öppnade upp sina
lokaler och använde sina nätverk för att
öka antalet individer som vaccinerade sig
mot Corona. 



civilsamhället genomfördes och
kulturkvällar i ära av världsmusiker
genomfördes med stort och brett
deltagande i publiken. 

Ett led i att utveckla våra samarbeten är
att på nya sätt stödja föreningarna i deras
utveckling. 2021 hjälpte vi en av våra
föreningar med att skriva ansökningar för
att kunna utöka sitt utbud. Föreningen
kunde med stödet genomföra 6
kulturnätter under 2021. 
 
Ibn Rushd har under tre års tid varit en
part i initiativet Lokal Beredskap på
Lindängen. Projektet Lokalberedskap är
ett samarbete, en trepartslösning med
syfte att verka för trygghet i områdena
det verkar i. Samverkansparter är b la
staden, lokala föreningar och Ibn Rushd.
Under 2021 involverade vi en av våra
lokala föreningar i uppstarten av
initiativet i områdena Holma och
Krogsbäck. Utöver syftet med initiativet
kommer föreningen även bedriva cirklar i
krishantering.
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En av våra nya föreningar folkbildade

under 2021, 287 unika deltagare i

arabiska modersmålsundervisning.

Cirkelledarna tillhör olika arabisktalande

folkgrupper som Yassidi, Sunni- Shia och

kristna grupper. Föreningen är unik i sin

förmåga att nå ut till deltagare och för

sin mångfald. 

 

Under 2021 vidareutvecklade vi

samarbetet med våra kulturföreningar

och med kultur som fokus genomförde vi

tillsammans genomförde fyra

arrangemang för att bidra till ökad

jämställdhet. Flertalet digitala

kulturprogram med gäster från b la

 



Pandemin och restriktioner till trots såg vi

ett behov av att fortsätta bidra till mångfald,

kultur och att stärka den svenskmuslimska

identiteten. Svaret blev att ersätta vår årliga

Eidfestival digital ramadan. Dem 10 sista

dagarna av ramadan gästades vårt program

av gäster så som psykologerna Halima

Subasic och Madina Sejadi, Fahad Fadhel

från Imam Ali center, Fatima Doubakil och

henne anledning för att kämpa för rättvisa

Projektet genomfördes med stöd av Malmö

stad och tillsammans med vår

medlemsförening Nordic Media Group.

 

Digital Ramadan
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Vi skrev å föreningarnas vägnar en
ansökan för medel att motverka ANDT
problematik. Plattformen för samarbeten
är nu etablerad och därmed samtligas
resurser och möjligheter stärkta. 

Från den reguljära verksamheten har
självstärkande kurser som Mindfulness,
självutveckling, själv organisering och en
mindre Eid fest stuckit ut i
verksamhetsrapporteringen. Verksamhet
bedrevs även i språkstudier, religion,
demokrati och integration. 

Ett flertal kurser har genomförts med
stöd av Folkbildningsrådets särskilda
insatser på ämnen som svenska språket,
arbetsliv och arbetsmarknad samt
samhällsfrågor.  
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KRISTIANSTAD
Vår verksamhet utvecklades tydligt i en

positiv riktning under 2021. Nya

samarbeten med nya föreningar,

studieförbund, lokalpolitiker och mellan

föreningar utvecklades. Utbudet och i

bredden av folkbildningen ökade. Denna

utveckling och framgång är ett resultat

av riktat arbete för att tillsammans med

andra aktörer bidra till positiv utveckling

i samhället, oavsett politiskt stöd eller

inte lokalt. 

Med fem lokala föreningar och

representanter från två politiska partier

(S) och (C) genomförde vi ett

seminarium om Demokrati på svenska,

somaliska och arabiska. Ämnet för dagen

var att uppmuntra nya svenskar att delta

i den svenska demokratin.

Arrangemanget finansierades av

Studieförbunden i samverkan och

initiativet Vimåsteprata.

I Kristianstad i inledde vi vad vi internt

kallar klusterarbete med syfte att

utforska hur vi kan kraftsamla och

tillsammans mellan studieförbund och

föreningar åstadkomma mer med

folkbildning som metod. Vi utforskande

med varje förening vad dem önskar göra

mer av, deras visioner och ambitioner

och en gemensam fråga var unga och

preventivt arbete.

Distriktschef Malin Novén träffar
representanter från Kulturell och
hantverksföreningen i Kristian-stad för att
prata om ramadan aktiviteter, föreningens
behov för stöd under 2022 och introduktion till
det fantastiska arbete föreningen erbjuder till
utrikesfödda kvinnor, t ex datorkunskap och
modersmål och traditioner för barn från
Gamlegården.
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LANDSKRONA 
Vi har under flera år varit aktiva i

kommunen och haft ett starkt samarbete

med en lokal förening. Tillsammans

bedrev vi bokcirklar där deltagare

utforskade traditioner inom islam i en

svensk kontext samt kulturprogram i

ämnen så som jämställdhet och jämlikhet

ur ett religiöst och sekulärt perspektiv. 

 

Under 2021 var distriktet även med och

utforskade möjligheter för etableringen

av sektorsövergripande trygghetsarbete

så som Lokal Beredskap i Malmö (se

avsnitt om Malmö). 

 

KARLSKRONA 
Vårt distrikt omfattar Skåne och

Blekinge. I Blekinge har vi samarbete

med en stor förening i Karlskrona som

under 2021 bedrev verksamhet i ämnen

så som svenska och arabiska, samt

koranstudier. 

 

Medarbetare i distriktet stöttade även

föreningens demokratiska arbete genom

stöd inför och under årsmötet.

Tillsammans utforskade vi också hur

föreningen kan bredda mångfalden i dess

studieverksamhet. 

 



nådde vi fler asylsökande individer än
någonsin. 

I Strövelstorp, Broby och Vittsjö har vi
etablerat verksamhet på boende  bl a
tillsammans med Alltmöjligt verkstaden
och dess samverkansparter. Så väl vår
anställda cirkelledare som ledare på
uppdrag har bedrivit hundratals
cirkeltimmar för deltagare från flera av
världens hörn.

För att ta vara på våra lärdomar från
arbetet samt individers behov och
önskemål ansökte vi om och beviljades
medel från Länsstyrelsen under hösten
med syfte att inte bara arbeta med att
stärka språk och samhällskunskaper utan
att faktiskt också få målgruppen att må
bättre. Det är väl belagt att det tar en
asylsökande runt åtta år att bli
självförsörjande och självständig och en
viktig hörnsten är god hälsa.

Asylverksamhet bedrevs även i
Kristianstad, Hässleholm, Malmö,
Ängelholm.
 
Utöver folkbildning har personal
tillsammans med andra ideella krafter
även genomfört insamlingar av kläder och
andra förnödenheter samt för julklappar
åt barnen.
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SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN
FOLKBILDNINGSRÅDET
Under dem gångna två åren har distrikt
Södra arbetet fram en struktur och ett
arbetssätt för hur vi på bästa sätt kan
bidra till syftet med dem riktade bidrag
som staten anslår varje år. Viktiga
aspekter i vårt arbetssätt har varit att
tydligt bidra till att nå ut och fram till
dem som bäst behöver insatserna samt
att fånga upp utvecklingsmöjligheter i så
väl samarbeten som innehåll i insatserna.
Arbetet har gett utdelning och vi kan
stolt rapportera att vi genomförde mer
folkbildning i särskilda uppdrag under
2021 än någonsin tidigare. I vår strävan
har vi inlett samarbetet med lokala
föreningar, lokala cirkelledare och lokala
arbetsmarknadsenheter samt SFI-
aktörer. 

Asylverksamhet
Under dem två gångna åren har Ibn
Rushd arbetat systematiskt och
strukturerat för att bygga upp en
asylverksamhet som bygger på individers
behov om samhällsinformation, hälsa,
föräldraskap, jämställhet och mycket
mer. Vi eftersträvar kontinuitet för
deltagare och samverkar med andra
aktörer från civilsamhället. Genom
riktade insatser från Folkbildningsrådet
har vi kunnat anställa en cirkelledare
som tagit arbetet och insatserna till nya
höjder med stöd av övrig
distriktspersonal och under 2021
genomförde vi mer verksamhet, d v s, 

 



Insatser för personer långt ifrån studier
och arbetsmarknaden
I Kristianstad och Karlskrona utbildade vi
våra cirkelledare, primärt kvinnor i
föreningarna. Fokus har legat på kvinnor
som är långt från arbetsmarknaden där
vi utbildat i datorkunskaper och digitala
verktyg för att sedan utbilda vidare inom
föreningarna. Bland utbildade
cirkelledare har några kunnat använda
kompetensen och kunskaper för att söka
arbete och därmed kommit ut på
arbetsmarknaden. 

I Svalöv, Perstorp, Landskrona, Hörby,
Klippan, Helsingborg och  Karlskrona har
vi genomfört kurser i ämnen så som
körkortsteori, entreprenörskap, digitala
verktyg, Microsoft Office suit och
datorkunskap. I många av dessa
samarbeten har vi samarbetet med lokala
arbetsmarknadsenheter och fria grupper
för att nå ut och fram med insatserna.

I Malmö genomfördes även cirklar i de så
kallade särskilda arrangemangstyperna.
Här utbildade vi bl a i bokföring,
redovisning och beskattning samt
entreprenörskap i arrangemangstypen
arrtyp 11. Minst två av deltagarna
startade eget företag efter cirkeln. 

Svenska för föräldralediga 
Att lära sig ett nytt språk är tufft och
kräver kontinuitet för ständig progression
och för att inte gå tillbaka i sin utveckling.

9 kulturprogram i arrtyp 10 Svenska för
föräldralediga , i Kristianstad och Hörby i
ämnen så som skola och barnomsorg,
egen tid som mamma, jämställdhet,
vårdnadstvist och LVU, våld i nära
relationer,  barnkonventionen, mamma
och hälsa samt socialtjänstlagen. 

Insatsen Svenska för föräldralediga nådde
46 personer genom både digitala och
fysiska kurser till föräldralediga i
kommunerna Hörby, Kristianstad, Malmö
och Trelleborg.
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Insatser för personer långt ifrån studier
och arbetsmarknaden
I Kristianstad och Karlskrona utbildade vi
våra cirkelledare, primärt kvinnor i
föreningarna. Fokus har legat på kvinnor
som är långt från arbetsmarknaden där
vi utbildat i datorkunskaper och digitala
verktyg för att sedan utbilda vidare inom
föreningarna. Bland utbildade
cirkelledare har några kunnat använda
kompetensen och kunskaper för att söka
arbete och därmed kommit ut på
arbetsmarknaden. 

I Svalöv, Perstorp, Landskrona, Hörby,
Klippan, Helsingborg och  Karlskrona har
vi genomfört kurser i ämnen så som
körkortsteori, entreprenörskap, digitala
verktyg, Microsoft Office suit och
datorkunskap. I många av dessa
samarbeten har vi samarbetet med lokala
arbetsmarknadsenheter och fria grupper
för att nå ut och fram med insatserna.

I Malmö genomfördes även cirklar i de så
kallade särskilda arrangemangstyperna.
Här utbildade vi bl a i bokföring,
redovisning och beskattning samt
entreprenörskap i arrangemangstypen
arrtyp 11. Minst två av deltagarna
startade eget företag efter cirkeln. 

Svenska för föräldralediga 
Att lära sig ett nytt språk är tufft och
kräver kontinuitet för ständig
progression och för att inte gå tillbaka i
sin utveckling. 9 kulturprogram i arrtyp
10 Svenska för föräldralediga, i
Kristianstad och Hörby i ämnen så som 

egen tid som mamma, jämställdhet,
vårdnadstvist och LVU, våld i nära
relationer,  barnkonventionen, mamma
och hälsa samt socialtjänstlagen. 

Insatsen Svenska för föräldralediga nådde
46 personer genom både digitala och
fysiska kurser till föräldralediga i
kommunerna Hörby, Kristianstad, Malmö
och Trelleborg.

Extrastämma och stadgeändringar 2021
Förbundets stämma 2021 antog nya
stadgar för Ibn Rushd och under
kommande månader även bland distrikt
och förbundsstyrelse på extrastämmor.
De nya stadgarna togs fram som ett led i
vårt interndemokratiska arbete och
involverade samtliga distrikts
förtroendevalda. Förslaget till nya stadgar
genomgick även en genomlysning av
jurister på revisionsbyrån PWC. 
 
Bland stadgeändringarna som främst
fokuserade på att förtydliga den
demokratiska processen och
delegationsordning ingick även frågan om
fördelningen av förbundets kvarstående
medel vid en eventuell nedläggning av
förbundet. Därmed är det
förbundsstämman som beslutar om detta,
om det i framtiden skulle behöva bli
aktuellt. På distrikt Södras extrastämma
ingick även en punkt om
medlemsorganisationer. Medlemmar som
valt att träda ur organisationen eller där
samarbeten avslutats sedan 3 år tillbaka
uteslöt. Detta i enlighet med styrelsens
proposition och stadgar stadgarna. 
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Kvalitetsarbete är långt mer än att
granska i efterhand att allt har blivit rätt.
En viktig del i att säkerställa hög kvalitet i
folkbildning är det som kallas
anordnarskap. Att vi som studieförbund
är en aktiv part i all verksamhet.
Anordnarskapet är det som sker när vårt
team förverkligar förbundets idéplattform
och dess beståndsdelar, det är ett
resultat av gemensam planering med
föreningarna och genomförande av
folkbildning. Möte, reflektion, dialog,
delaktighet främjar kvalitativt
anordnarskap. Ett gott anordnarskap sker
när vi som personalgrupp tar ansvar för
att bedriva och rapportera folkbildning
utifrån folkbildningsrådets riktlinjer och
statens fyra syften med statsbidraget,
systematiskt och kvalitetssäkrat. 

som används för att registrera planerad
folkbildning som gör den stora skillnaden
för såväl den individuella cirkelledaren
och kvaliteten. Stödet är
relationsbyggande och stärkande. Vi
erbjuder även flertalet ordinarie
cirkelledarutbildningar varje år med
innehåll så som statens fyra syften med
folkbildning, Ibn Rushds värdegrund,
riktlinjer och rapporteringsverktyg där
deltagare lär i grupp och av varandra. I
dessa cirklar träffas ledare från olika
samverkanspartners, med olika
erfarenheter och kunskaper. 

Under 2021 tog vi även fram och
genomförde utbildningar till cirkelledare
för verksamhet inom särskilda uppdrag så
som arbetsnära insatser, fler i arbete,
språkutveckling med flera. Utbildningarna
gav också distriktets medarbetare en
möjlighet att lära känna cirkelledarna och
samtala samt utforska ämnesområden,
riktlinjer och målen med statens
satsningar. 

Systematisk och kontinuerligt arbete för
kvalitet och anordnarskap 
Genom att kontinuerligt mötas, samtala,
reflektera och följa upp håller vi kvalitets-
och anordnarskapsarbetet levande och
relevant. 

Kvalitetsarbete hos
Ibn Rushd Södra

STÄRKANDE OCH UTVECKLANDE ARBETE
MED LEDARE:
Vi stärker våra cirkelledare med kunskap

och verktyg för att det ska vara roligt att

planera och genomföra folkbildning och

lätt att göra rätt. Det är de mång

skräddarsydda utbildningarna där

distriktets studiekonsulenter lär

cirkelledare att använda datorer, Microsoft

Word och Excel, e-tjänster, d v s verktyget 
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Under 2021 fokuserade vi b la på tydlig
dokumentation kring anordnarskap,
utveckling av våra verksamhetsavtal med
samverkansparter, hur och på vad
bedöms kostnadsersättningar, verktyg
som främjar dialog och utforskande så
som Liberating Structures, mm.

Med nyfikenhet, stärkt förtroende och
utveckling främst för ögonen beslutade vi
inför 2021 att genomföra teammöten ute
hos våra föreningar. Det skulle komma ge
oss en möjlighet att träffa distriktets
samverkansparter i andra sammanhang
än verksamhet, se lokaler och utforska
hur dem olika funktionerna i distriktet kan
stödja olika föreningar på olika sätt med
deras folkbildning och utveckling. B la
besökte vi Nordic Media Group i Malmö
och Arabiska familjesällskapet i
Helsingborg. 

Inom ramen för verksamhetsutveckling
planerar vi terminens
cirkelledarutbildningar, träffar för
samverkansparter och
medlemsorganisationer samt satsningar
inom distriktet så som #vimåsteprata, att
arbeta med stöd och service i kluster för
våra samverkansparter, strategiska
inriktningar, gemensam planering för
arbete med särskilda uppdrag, och
ramadanaktiviteter och mycket mer. 

Distrikt Södra möts som personalgrupp
två gånger i veckan. 
Vid ena tillfället sätts gemensamma och

individuella kvalitets- och verksamhetsmål

för veckan. T e x kan det handla om att

granska arrangemang som inkommit,

återrapportera från genomförda

verksamhetsbesök, genomföra intervjuer

med deltagare eller prioritera

dokumentation av interaktion och

planering med ledare och föreningar.

Dessa träffar är ett led i distriktets

systematiska uppföljningsarbete.

Tillfälle två, är distriktets teammöte och

genomsyras av dialog, reflektion och

utforskande. Träffen har tre övergripande

delar, kvalitetsarbete, 

 verksamhetsutveckling och allmänna

uppdateringar internt och externt. Fokus

för dessa träffar hämtas bl a från årshjulet

för kvalitetsarbetet, kvalitetshandboken,

analyser av verksamhet, medarbetares

önskemål om fördjupningar i olika

områden så som arbetsplaner och strävan

efter fördjupad förståelse för våra olika

verktyg. Målsättningen för dessa tillfällen

är att fördjupa, förankra, utvärdera och

förbättra vårt arbete och medarbetares

förutsättningar i sitt arbete. 

Samtliga funktioner träffar och jobbar med samverkansparter för utveckling och stöd.
Samtliga funktioner deltar i förbundsgemensamma forum för ökad förståelse, kunskap
och utveckling i kvalitet, riktlinjer, utvecklingsarbete, mötestekniker, granskning och
mycket mer. Detta cirkulära arbetssätt tillför kontinuerligt kunskap och insikt och
utvecklar arbetet internt och med externa parter.
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Önskemål om utbildningar och
kompetensutvecklingsmöjligheter så som
ledartekniker, digitala verktyg, workshops
i att skriva arbetsplaner, mm. 

VERKSAMHETSAVTAL:
Flertalet workshops genomfördes inom
personalgruppen under våren 2021 för
att utforska och konkretisera hur avtalet
kan leda och driva samarbetena framåt, t
ex genom att det kan och bör fånga upp
föreningens aspirationer,
kompetensutvecklingsbehov, behov av
stöd i planering och genomförande av
folkbildning,  kostnader för folkbildningen
som vi kan ersätta, mm på ett tydligare
sätt. 

Inför hösten 2021, återbesökte vi avtalen
tillsammans med föreningar för att se
över den planering vi gjort för året och
reviderade utifrån nuläget. T ex ledde
revideringarna i somliga fall till
förändringar av den planerade
verksamheten, en del lades till, en del
fastställdes att de inte skulle komma att
genomföras, en del ställdes om till fysisk
verksamhet, osv. 

I slutet av 2021 genomfördes planering
och utkast för verksamhetsavtal för 2022
skrevs för flertalet föreningar. Tidigare år
har denna planering påbörjats i januari
efter att vi stängt året. Vi valde 2021 att
påbörja arbetet tidigare av flertalet
anledningar, däribland för att kunna börja
planera hur distriktet ska organisera sig
för att på bästa sätt möta behov hos våra
olika samverkansparter och då förstärka
utvecklingsmöjligheter och 

Kvalitetsarbetet är ett arbete som

involverar alla funktioner i distriktet vare

sig du arbetar direkt med

samverkansparter och planering av

folkbildning, granskar verksamheten,

stödjer verksamheten eller leder den.

Under 2021 träffade så väl

ledarfunktionerna som

studiekonsulenterna föreningar för

planering, uppföljning och utvärdering.

Några konkreta resultat från dessa träffar

förs också in i verksamhetsavtalen 2022

(överenskommelse mellan distriktet och

samverkansparten kring samarbetet för

året) och formaliseras därmed som en del

av vårt utvecklingsarbete:

Distriktets kvalitetshandläggare och

administrativa- och operativa ledare träffar

vissa samverkansparter, one-on-one en

gång i kvartalet för samtal, stöd och

utbildning i riktlinjer och önskade

förbättringar. Detta skrivs in i

verksamhetsavtalen för 2022 och är

därmed en formell överenskommelse

mellan parterna. 

Samverkanspartners fördjupade förståelse

för olika service och stöd som distriktet

kan erbjuda samverkansparter så som stöd

med bidragsansökningar, förslag på nya

material och ämnen mm. Med andra ord,

fokus i samarbetet stärks och fokuseras på

utveckling och följs upp genom

avtalsrevideringen minst en gång per år

samt av distriktets olika funktioner och

roller. 
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insatser för asylsökande möts
cirkelledare och anordnare kring
gemensam planering samt etiska frågor.

Vi ingår även i andra
kommunövergripande sammanhang med
andra studieförbund.

Sist men inte minst deltog Södras
personal på Mänskliga Rättighetsdagarna
i Göteborg i december 2021. Nordens
största rättighetsforum med fokus på
demokrati under 2021. Tillsammans
fyllde vi på med kompetens, reflektioner
och möjligheter för fler och bredare
samarbeten så väl mellan personalen i
Södra distriktet och Västra men också
med andra parter så som Amnesty
Internationell Sverige och Svenska
Kyrkan.

anordnarskapet. Aldrig tidigare har vi

planerat och dokumenterat planering av

vår verksamhet så tidigt som 2 månader

innan. 

Nätverk och samtal med andra
studieförbund
Ett viktigt externt sammanhang är det vi

delar med andra studieförbund i de

områdena vi är verksamma. I Malmö möts

studieförbundschefer minst 4 gånger per

år och diskuterar gemensamma

satsningar, utmaningar, kvalitets- och

etikfrågor. Även verksamhetsutvecklare

och studiekonsulenter möts kring frågorna

flertalet gånger per år. Liknande nätverk

finns i nordöstra Skåne, Helsingborg och

Landskrona. Inom ramen för tidiga 



Verksamheten i siffror

811 arrangemang 
33849 studietimmar 
2196 unika deltagare 
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Under 2021 rapporterade Ibn Rushd Södra:  
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Nedan följer en lista på vilka ämnesområden
vår folkbildning rapporterades inom.  



DELTAGARE
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