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 Islamiska förbundet i Stockholm 

 الرابطة اإلسالمية في استوكهولم   

Koranhelgskolan 

       Fritid och Lärande 

  

Barnet – en ansökan per barn Email adress : …………………………………………………………….. 
Efternamn, förnamn 

 
Personnummer (10 siffror) 

Har någon av barnets föräldrar  arabiska som modersmål ? 

□ Nej                   □ Ja 

Om svaret är nej , vilket språk? 

 läste barnet  i koran skolan förra året  

□ Nej                   □ Ja 

Om svaret är ja 

Klass:…………………..           Lärare: …………………. 

Arabiska nivå  

□ kan ej bokstäver    □ kan alla bokstäver    □kan läsa ord och små texter   □ kan läsa och förstå texter 

Koran nivå  

□ ny börjare   □An-Nas till Al-Asr   □ At-Takathur till Al-Zalzalah   □ Al-Bayyinah till Ash-Shams 

□ Al-Balad till At- Tariq                   □ Al-Burudj till An-Naba           □ Al-Mursalat till Al-Mulk 

 

Samtliga syskon i skolan 
Namn Personnummer (10 siffror) 

  

  

  

 

Mor/vårdnadshavare 1 
Efternamn 

 
Förnamn 

Gatuadress 

 
Postnummer Ort 

 

Mail adress : ……………………………………………… 

Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid Jag har läst skolans regler och godkänner jag med mitt  

Namnteckning :………………………………………… 

 

Far/vårdnadshavare 2 
Efternamn 

 
Förnamn 

Gatuadress 

 
Postnummer Ort 

Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid Jag har läst skolans regler och godkänner jag med mitt  

Namnteckning: ……………………………………………… 

 

Yttrande från rektor på elevens skola 

□ Söndagar                  

 

Ev. kommentar  

Datum                    Placering avser klass/grupp i:                    

Skolavgift: Rektorns namteckning: 

ANSÖKAN 

om plats i koranhelgskolan 

Lördagar kl 10.00  till kl 14.00 

Söndagar kl 10.00  till kl 14.00 
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 Islamiska förbundet i Stockholm 

 الرابطة اإلسالمية في استوكهولم   

 

Koran och Arabiska undervisning 
 

Vad innebär koran och Arabiska undervisning? 

Koran och Arabiska undervisning är undervisning i Koransspråk . 

 Undervisningen ska hjälpa barnet att utveckla  Arabiska och samtidigt ge barnet möjlighet att lära sig 

om sin religion genom att studera den heliga skriften koranen. 

Vår utbildning  är väl för nybörjare liksom för  barnen med  grundläggande kunskaper i språket . 

Stockholms moské/Islamiska förbundet i Stockholm ordnar denna sorts undervisning under 

förutsättningen att det finns en lämplig lärare. 

 

Vem gäller det? 

Alla barn from 4 år till 17 år. 

När hålls undervisningen? From 6/7 januari  till  slutet av  maj 2018. 

Undervisningen sker  på Lördagar /  Söndagar i Stockholms moskés salar 

 mellan kl.10.00 till 14.00. 

 Koranhelgskolan läggs så centralt så möjligt för alla och därför valde vi Stockholms moské. 

 Det innebär dock att föräldrarna ska ansvara för lämning och hämtning av barn. 

Vad kostar det? 

Kursavgiften för en termin . 

1 elev :1200 kr  2 elever : 2200 kr 3 elever : 3200 kr 4 elever : 4200 kr 

5 elever : 4400 kr       6 elever : 4600 kr 

 

Regler 

1.Avgiften betalas in på SEB : Kontonummer 52311178768, Kontoinnehavare Fritid och lärande. 

senast 17 december 2017 för vt-18. 

Obs:för att få en  garanterad plats i skola bör man betala i tid. 

2.Icke medlemmar får ej inträde. 

3.De som avbrytar kursen får ej tillbaka pengarna. 

4.Mobilen ska vara stängd under lektionen och bön 

5.Se till att barnet ha med sig allt som behövs till skolan. 

6.Tjejer ska ha sjal och långa ,täckande kläder i mosken . 

7.Man får inte skrika eller springa runt i mosken .. 

8.Det är viktigt att kontakta  smsa  rektorn/lärare vid frånvaron och att passa tider. 

9.Se till att läxan är gjort  

10.Glöm inte att mobbning och fula ord är Haram , förbjuden. 

 

För mer information kring koranhelgskola  kontakta: 

Rektor: Mohammed Boukadida Mobil: 0736 730 843 

E-post: montacer65@gmail.com 

Alternativ att ni kontaktar växel för:  

Islamiska förbundet i Stockholm 

Stockholms moské 

08-509 109 00 


