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Information om föreningen Fritid och Lärande 

En förening för muslimska barn och ungdomar i åldern 4-17 år 
med syfte att erbjuda kurser i Islam, Koranläsning och det 
arabiska språket samt andra fritidsaktiviteter. Målet är att ge 
barn och ungdomar andra erfarenheter och kunskaper än de 
normalt får i skolan. Föreningen vill också bidra till en allsidig 
utveckling och ett allsidigt lärande samt stärka deras  
muslimska identitet och gemenskap. 

Terminsstart höst 2019     

Lördag 190831 kl. 10,00-14,00  eller söndag 190901 kl. 10,00-14,00    

Terminsstart vår 2020 

Lördag 200111 kl. 10,00-14,00 eller söndag 200112 kl. 10,00-14,00   

Avgift/termin är: 

1 barn  1200 kr  2 barn  2200 kr  3 barn   3200 kr   
4 barn  4200  5 barn  4400 kr  6 barn  4600 kr 
 

Detta ingår i avgiften: 
- Medlemskap i föreningen Fritid & Lärande 
- Kurs i Islam, arabiska, koran, samt material  
- Fritidsaktivitet/utflykt till rabatterat pris  

 

Ansökan och erbjudande av plats 

Ifylld ansökan skickas till Fritid och Lärande med post eller e-post (se adress nedan). Ansökan kan också lämnas till receptionen i 
Stockholms Moské. 
Föreningen kontaktar er med information om och när plats kan erbjudas.  
Sista betalningsdag för avgift 
Höstterminen  25/5 2019 
Vårterminen 22/12 2019 
Obetald avgift innebär att platsen går till annan sökande i kön! 
 
Har ni barn med särskilda behov ber vi er kontakta rektorn för en bedömning av nivå och om särskild resurs kan erbjudas.  
OBS! Om föreningen inte får rätt information innan start om eventuella behov finns kan medlemskapet behöva avslutas. 
 

Föräldrar 
Som förälder förväntas du ställa upp för föreningen och hjälpa till med bl.a. följande aktiviteter: 

- Rastvakt 

- Städning av klassrum och andra utrymmen i moskén efter lunch och avslutad skoldag  

- Städdagar  

- Hjälpa föräldragruppen med andra aktiviteter 

Särskild lista finns på kontoret/anslagstavla där man fyller i vilka dagar man kan hjälpa till.  

GDPR: Uppgifter behandlas enligt gällande lag och riktlinjer, läs mer på föreningens hemsida 

Har ni frågor kontakta gärna oss på mail, se adress nedan! 

      Med vänlig hälsning/ Styrelsen Fritid och Lärande  
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