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24 T IMMAR -  365 DAGAR
MÅLSÄTTNING
Vår målsättning är att skapa en central skola i Rinkeby för alla 
elevgrupper från förskola till årskurs nio. Den skolan ska med 
kraft av sin attraktivitet framstå som det självklara valet även för 
högstadieelever i Rinkeby och på så sätt vända trenden idag där 
elever pendlar ut ur området. Vårt mål är även att skolan med sin 
nya inriktning och funktioner ska vara så attraktiv att också elever 
utanför Rinkeby lockas att söka sig hit. 

Den nya skolan ska vara en aktiv plats dygnet runt, fylld med 
aktiviteter tillhörande både skolan och samhället runt omkring. 
Vi vill göra det möjligt för föräldrar och andra vuxna förebilder 
att kunna växa, få bekräftelse och utvecklas i Folkhögskolan 
i anslutning till skolan.  Genom att stärka föräldrarna ger det 
bättre förutsättningar så att de aktivt kan stödja barnen i olika 
utvecklande aktiviteter tex delta i föreningsliv, klubbar, extra 
skolaktiviteter, entreprenörskap mm.

Den nya skolbyggnaden ska tydligt markera vad som tillhör 
skolområdet och därigenom visa vem om tillhör området och vem 
som inte gör det. Samtidigt ska den etablera en tydligt visuell 
koppling till områdets centrum och Folkets Hus på Rinkebystråket 
och därigenom förstärka gatubilden kring stråket. 

KONCEPT
Vårt koncept är en skola som är i bruk under hela dygnet och 
året runt: 24 timmar, 365 dagar om året. En aktiv läromiljö som 
kombinerar grundskolans lokaler med folkhögskola, fritidsgård 
och föreningslokaler i bottenplan och även studentbostäder i 
anslutning till skolan. Skolans kärna består av ett stort flexibelt 
aktivitetsrum som kan utnyttjas även efter skoltid. Skolgårdar och 
uteundervisning på takterrasser ger mer uteyta och möjligheter 
att dela in utemiljön i olika delar vid olika tidpunkter på dygnet. 
På takskolgårdarna kan mer specialutrustning och pedagogiska 
hjälpmedel placeras för både rastaktiviteter, träning och 
undervisning. Konceptet berör 3 huvudområden: 

Den aktiva skolan. Skapa attraktivitet med ämnen 
som idrott, musik, dans. Använd dessa ämnen som 
motivationsfaktor i undervisningen: om du inte sköter de 
teoretiska ämnena så får du ägna idrottstimmarna (eller 
danstimmarna) åt studier. 

Skolan blir en del av området. Placera en ny 
skolbyggnad med huvudentré intill torget i gatunivå för 
att förstärka gatulivet, skapa trygghet och berika Rinkeby 
centrum genom att skolan med sina flexibla lokaler på 
bottenvåningen blir en aktiv del av stadslivet

Föräldraengagemang. Aktiva vuxna: bjud in föräldrar 
och andra vuxna dagtid och kvällstid att utbilda sig i 
Folkhögskolan för att skapa stolthet, självförtroende och 
engagemang. Lokalerna samutnyttjas med skolan och 
fritidsgården på plan 1 och används under större delen 
av dygnet. 
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CENTRALT AKTIVITETSRUM 
(600 kvm) placerat mitt i byggnaden 
genom alla våningarna. Rummet 
används för motorikträning, 
grupparbete, drama, idrott, musik, 
dans, bordtennis, samlingar.

RINKEBYSTRÅKET IDAG: - LÅNGT MELLAN BYGGNADERNA 

RINKEBYSTRÅKET MED NY SKOLA: - HUVUDENTRÉ OCH BOTTENVÅNING INTILL GATAN Skolan blir en del av området - stadsbyggnadsanalys Placera en ny skolbyggnad med huvudentré intill 
torget i gatunivå för att förstärka gatulivet, skapa trygghet och berika Rinkeby centrum genom att skolan med sina flexibla lokaler på bottenvåningen blir en aktiv del av stadslivet. 

RINKEBYSKOLAN

NY SKOLA

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

RINKEBYSTRÅKET

RINKEBYSTRÅKET

Den aktiva skolan som stärker både föräldrar och barn för att ge studiemotiverade elever. Nuvarande situation med begränsat stöd och närvaro av vuxna.
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SOCIAL ANALYS 
Idag väljer mer än tre av fyra elever i högstadiet som bor i Rinkeby 
att pendla ut ur området till andra skolor. Trots det låga antalet 
elever i skolan är det idag en alarmerande stor mängd som inte 
uppnår gymnasiebehörighet. Vi tror att detta är ett resultat av 
den sociala utsatthet som råder i området, med hög kriminalitet, 
utbredd fattigdom och låg utbildning som både orsak och verkan i 
en självuppfyllande cykel. 

En fasett av detta är att eleverna i Rinkebyskolan saknar 
den sociala stödstruktur som återfinns i resten av samhället. 
Engagerade föräldrar som kan hjälpa sina barn med skoluppgifter. 
Positiva förebilder i vuxenvärlden. Tydliga exempel på vad en 
utbildning kan leda till och vuxna som hjälper barnen att fatta rätt 
beslut i denna kritiska tidiga fas i livet. 

Forskning tex Lareau 2003 har tydligt visat hur föräldrars 
engagemang starkt påverkar elevernas studieresultat. 
Medelklassföräldrar kan med mer självförtroende hjälpa 
till i barnens lärandeprocesser än arbetarklassfamiljer. 
Socioekonomiska status och bildningsnivå är tydliga indikationer 
på ett barns socioekonomiska status och bildningsnivå senare i 
livet. I Rinkeby möter vi idag många föräldrar med låg inkomst, 
låg bildningsnivå och som en följd av detta i kombination med 
svaga kunskaper i svenska har en låg etableringsgrad i svenska 
samhället. Dessa föräldrar står idag utan resurser att stödja sina 
barn under deras skolgång. 

För att bryta cykeln av social utsatthet behövs ett utökat 
stöd från civilsamhället i form av vuxna förebilder/
mentorer. Föräldrarna ges förutsättningar att kunna öka 
sitt engagemang och handlingskraft. 

STADSBYGGNADSANALYS
Rinkebyskolan ligger idag centralt placerad i området, nära 
Rinkeby centrum och lokala kommunikationer som buss och 
tunnelbana. Det är lätt att ta sig till och från skolan både för 

boende i området och för besökare utifrån. Nyligen har även 
Rinkebystråket som passerar skolan fått ett ansiktslyft med nya 
trottoarer och nya butiks- och restauranglokaler för att öka 
gatulivet utmed stråket. Trots närheten till de mest aktiva delarna 
av Rinkeby bidrar skolbyggnaderna idag inte till gatulivet utmed 
Rinkebystråket, den vänder sig inte mot centrum och har idag inte 
någon entré mot gatan. 

Skolans placering i västra änden av Rinkeby centrum innebär att 
det finns god anledning att se en omvärdering av skolans plats 
i ombyggnaden av Rinkeby Allé. Idag sträcker sig planerna för 
ombyggnaden till Rinkeby torg men omfattar inte torget och inte 
marken framför Folkets hus. Vi vill föreslå att även dessa ytor 
omvärderas och öppnas upp så att genomströmningen från öst 
fram till Rinkeby torg sker obehindrat och inte genom de trånga 
passager som idag för besökare till torget i öst och väst. Idag gör 
trafiksepareringen att fotgängare separeras från verksamhetstäta 
stråk i området vilket syns tydligast i parkvägarna norr och söder 
om Rinkebyplan.

Skolbyggnaden placeras närmare gatan och 
i samma nivå som gatan för att kunna bli en 
aktiv del av stadsdelen. Både arkitektoniskt och 
verksamhetsmässigt vänder vi skolan mot 
centrum och öppnar upp den i delar för 
omgivningen. Skolan kan ta plats som en viktig 
knutpunkt för hela lokalsamhället under större 
delen av dygnet.

SKOLLOKALANALYS 
Rinkeby har idag fyra skolor som används till grundskola. I 
prognoserna räknar man med 1800 elever 2026. På sikt räcker 
det då med tre skolor F-9 med tre paralleller dvs ca 600 elever i 
varje. Rinkebyskolan är idag ett högstadium med ca 180 elever 
och de övriga skolorna har årskurser F-6. Rinkebyskolan som den 
är idag byggdes i annan tid med en annan syn på skollokaler och 
hur de kan stödja läroprocessen. Idag ställs krav på transparens 
i skolmiljön som inte ställdes när skolan ursprungligen byggdes. 
Idag vet vi att barn och unga behöver ett mer varierat utbud av 
inlärningsutrymmen än det som klassrummet erbjuder. 

En skola byggd för endast högstadieelever lämpar sig heller inte 
för F-9 och till det kommer en mängd andra lokaler som är av så 
stor vikt att det helt enkelt inte är lämplig att anpassa den befintliga 
skolbyggnaden till att uppfylla de krav vi ställer på den idag. 
Utöver det kommer att skolan som vi ser den förväntas fylla en 
funktion i stadsrummet som den med sin nuvarande placering inte 
är lämpad att fylla.

Vårt förslag är att satsa på en helt ny F-9 skola i 
anslutning till centrala Rinkeby: riva Rinkebyskolan och 
börja om från noll. En ny skola som ger möjlighet för 
föräldrar och andra vuxna förebilder att utbilda sig i en 
Folkhögskola som samutnyttjar lokaler med fritidsgård, 
föreningar och skola i entréplanet intill Rinkebystråket. 
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SKOLAN INRAMAR GATUMILJÖN med sina mer utåtriktade verksamheter vid huvudentrén 
och caféet på plan 1 där även specialsalar, folkhögskola, föreningslokaler, aktivitetsrummet, 
fritidsgård återfinns.

Genom att placera byggnaden vid 
Rinkebystråket och lämna plats för angöring 
med ny gata norr om skolan lämnas plats för 
en karaktärsfull gestaltning och arkitektur för 
skolbyggnaden som ”skruvar” sig uppåt.
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DEN AKTIVA SKOLANS KONCEPT
Aktiviteter och idrott som motivationsfaktor
Grundskolans verksamhet fokuserar på att kombinera 
skolverksamhet med aktiviteter så som te x Malmö 
Idrottsgrundskola arbetar.  

Aktiviteter som musik, teater, idrott etc. används för att motivera 
elever till att uppnå studieresultat som förbereder dem för 
gymnasiestudier. Idrotten används som motivationsfaktor i 
undervisningen, om du inte sköter skolarbetet får du ägna 
idrottstimmen åt skolarbete. 

Idrotten lär också ut självdisciplin. Eleverna kan se ett tydligt 
samband mellan repetition och kontinuitet och resultat.

Mentorsprogram
Aktiviteterna kombineras med ett robust mentorprogram där 
eleverna har regelbundna möten med vuxna utanför skolmiljön 
som bidrar med positiva förebilder och som ger stöd i skolarbetet. 

Läxläsning integrerat i skolarbetet
Idag står många elever i Rinkebyskolan utan tillräckligt stöd 
hemifrån för att klara av studierna. För att motverka detta bör 
läxarbete integreras i skolarbetet och göras tillsammans med 
personal från skolan eller frivilliga genom lokala initiativ. 

Hemläxor elimineras från den nya skolan. Läxhjälp blir en 
obligatorisk del av skoldagen för att ge skolan större möjlighet att 
försäkra att varje elev tar del av undervisningen till fullo.

Boende studenter fungerar som studiehjälp
Vi föreslår att studenter i lägenheterna får lägre hyra om de ställer 
upp med studiehjälp.

Aktiviteter under sommaren
Möjlighet att förbättra sina skolresultat och hålla igång 
läskunnigheten över sommarlovet kombineras med klubbar, 
aktiviteter och föreningsliv under sommaren som att fylla skolan 
med aktivitet hela året.

SKOLANS INNEHÅLL OCH LOKALER
Byggnaden bjuder in en blandning av människor i varierande 
åldrar under hela dygnet. Flexibilitet, rörelse och arbetsro är 
ledorden för lokalerna. Den nya byggnaden innehåller:
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PLAN 1: Specialsalar, ateljéer, café 
och akitivitetsrum samutnyttjas mellan 
skola, folkhögskola, fritidsgård och 
föreningar

PLAN 2: Årskurs F-3 med entré 
mot väster ut på skolgård. Ovanför 
huvudentrén finns matsal och 
bibliotek

PLAN 3: Årskurs 4-6 
med entré från söder från 
skolgården för de mellanstora 
barnen. Även administration 
och takterrrass för 
utomhusundervisning samt i 
väster studentbostäder.

PLAN 4: Lokaler för årskurs 
7-9 med egen terrass för 
utomhusundervisning.

PLAN 5: NO-undervisning och 
skolgård för de äldre eleverna

En F-9, 3-parallellig skola för 600 elever med ett nätverk 
av mentorer kopplade till skolan som arbetar tillsammans 
med pedagogerna.

Folkhögskola som utbildar och förbereder föräldrar för 
arbetsintegrerade sociala företag och kooperativ, se tex 
Yalla-trappan i Malmö. Utbildning inom hushållsnära 
tjänster, catering, café, konferens, butik, syateljé, park- 
och fastighetsskötsel, cykelvård. Placering på plan 1 med 
möjlighet till samutnyttjande med skolans lokaler.

Fritidsgård och föreningsaktiviteter kvällstid på plan1 
med samutnyttjande av skolans och Folhögskolans 
lokaler. Alla de olika verksamheterna har egna 
förrådsutrymmen.

Centralt aktivitetsrum (600 kvm) placerat mitt i 
byggnaden genom alla våningarna. Rummet används för 
motorikträning, grupparbete, drama, idrott, musik, dans, 
bordtennis, samlingar.

Utemiljö på gård och tak, uppdelad i olika åldersgrupper 
och undervisningssyften.

33 st student/ungdomsbostäder i separat trapphus ger 
aktivitet och närvaro till området hela dygnet.

Den befintliga idrottshallen är en bra resurs i 
undervisningen samt även i skolans tematiska utbildning 
för att skapa attraktivitet med ämnen som idrott, musik, 
dans och ett rikt föreningsliv

5 våningar för att minska fotavtrycket och skapa större 
skolgård.

FAKTA OM MALMÖ IDROTTSGRUNDSKOLA
Tolv idrottsgrenar på skolan.
Tar in elever från hela Malmö, ofta med 
underkänt i grundämnen.
40 % flickor 2015
100% fullständig gymnasiebehörighet 2017 
(senaste statistiken) att jämföra med 73,2% i 
hela Malmö. 
Personligt bemötande av eleverna i vardagen 
anges som grundläggande för skolans 
verksamhet. 
Den stora mängden sökande lärare leder 
till endast behöriga lärare och en låg 
läraromsättning. 

Utomhusundervisning

Fläktrum

Skolgård

NO NO NO NO
X

PREP

Gem. terrass
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PLAN 1
Skolan inramar gatumiljön med sina utåtriktade verksamheter 
vid huvudentrén och Caféet på plan 1: bild, trä- och metallslöjd, 
textilslöjd, hemkunskap, musik, folkhögskola, föreningslokaler, 
fritidsgård, leveranser samt många förråd till de olika 
föreningarna. Det stora aktivitetsrummet, som sträcker sig 
genom hela byggnaden, börjar och har sin golvnivå på plan 
1. Elever och personal kan röra sig uppåt eller slå sig ner på 
den breda trappan där man har bra sikt över aktivitetsrummet 
och Caféet. Aktivitetsrummet kan användas och bokas dygnet 
runt för dans, föreställningar, samlingar, motorikträning, drama, 
bordtennisturnering mm. Verksamheten på plan 1 kan vara 
öppen även om resten av skolan är stängd.

PLAN 2
Här finns skolgården och ingången samt lokalerna för de yngsta 
eleverna åk F-3 samt matsal och bibliotek. Klassrum, grupprum 
och lärararbetsplatser ligger intill varandra längs fasaderna.
De gemensamma ytorna inne i byggnaden får dagsljus från 
aktivitetsrummets takljus. Innanför entrén från skolgården i väster 
finns kapprummet som är uppdelat klassvis. I de gemensamma 
ytorna finns många grupparbetsplatser och möjlighet för mer fria 
temaarbeten utanför klassrummen. Köket har en egen varuhiss 
från plan 1. Bibliotek, scen, matsal kan skiljas av och ha öppet på 
kvällen.
Separat entré från norr till studentbostädernas trapphus.

PLAN 3
Lokaler för mellanstadiet åk 4-6 och administration samt takterrass 
för utomhusundervisning. Kommunikationen mellan planen 
sker både i de centrala breda trapporna som är infogade i 
aktivitetsrummet och i trapphus vid fasaderna. För tillgänglighet 
och leveranser finns hiss. Mellanstadieeleverna når skolgården 
genom en egen entré mot söder ut på den högre delen av 
skolgården.

PLAN 4 
Här har de äldsta eleverna i åk 7-9 sina klassrum, 
grupprum, lärararbetsplatser samt gemensamma ytor. Ett av 
grupprummen ”hänger ut” i aktivitetsrummet. Från terrassen för 
utomhusundervisning når de sin del av skolgården på plan 5.

PLAN 5 
No-utrymmen, lärararbetsplatser och skolgård för äldre elever.

TIDPLAN
I prognoserna beräknas 1800 elever gå i grundskolan i Rinkeby 
år 2026. En grundskola med blandade årskurser F-9 föredras 
för att skapa kontinuitet, tillhörighet och goda förutsättningar för 
samverkan. 

Vi lyssnar på Föräldraalliansen i Järva som har 
föreslagit att Rinkebyskolan bör stänga och eleverna 
flyttas till innerstan, men vi förutsätter att en ny skola 
byggs i Rinkeby. Detta är det bästa sättet att ge skolan 
en total nystart och visa att vi tar de snabbt fallande 
studieresultaten på allvar. (https://mitti.se/nyheter/
skola/rinkebyforaldrar-stang-skolan/)

Bygg den nya skolan enligt vårt koncept med en stark identitet 
med idrotts- och dansprofil tillsammans med engagerade vuxna 
som förebilder och Folkhögskolan för föräldrar. När skolan varit i 
bruk i 3 år kan man utvärdera skolresultat, sociala utvecklingen, 
framtidstro och gymnasiebehörighet. Genom det positiva utfallet 
kan då två av de övriga skolorna inom Rinkeby också omvandlas 
enligt liknande koncept. Området får på sikt tre 3-parallelliga 
grundskolor med årskurserna F-9 för totalt 1800 elever.

2018 höst – 2019 vår  

2019 höst och 2020 vår 

2020 höst 

2020-2022

2025

Därefter planering av två skolor till inom området som görs om 
till F-9 skolor med liknande koncept utifrån kriterierna SKOLA – 
SOCIALA STRUKTURER - STADSBYGGNAD

FOLKHÖGSKOLA

AKTIVITETSRUM/ AKTIVT ATRIUM

ATELJÉER

MATSAL & SCEN

MÖTESPLATS/CAFÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

ÅRSKURS F-3

ÅRSKURS 4-6

ÅRSKURS 6-9

BOSTÄDER

ADMINISTRATION

BIBLIOTEK

NATURSALAR
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GESTALTNING
Genom att placera byggnaden vid Rinkebystråket och placera 
angöringen via ny gata norr om skolan lämnas plats för en 
karaktärsfull gestaltning och arkitektur för skolbyggnaden som 
”skruvar” sig uppåt. Vi vill komplettera områdets nuvarande 
arkitektur med en annorlunda byggnad som arbetar med höjder 
och terrasseringar. Nivåskillnaden är en fördel för att avgränsa 
skolan och skolgårdarna på ett naturligt sätt från omgivningen. 
Samtidigt stänger man inte av skolan fysiskt från omvärlden då det 
från skolgården går att blicka ut över Rinkeby centrum och de nya 
bostäderna har utsikt över skolgården.

Vi utgick från den kuperade 
terrängen i Rinkeby och 
utformade en byggnad som 
reser sig som en kulle utmed 
Rinkebystråket. Upp från 
skolgården finns många 
vägar att ta för eleverna och 
deras utemiljö klättar genom 
ramper och trappor uppför 
sidan på “kullen”. I mitten 
av byggnaden finns en aktivt 
atrium/aktivitetsrum med 
motorikcentrum i botten och 
breda trappor/gradänger som 
cirklar sig uppåt  och öppnar 
upp sikten inom huset.

Våningsplanen är organiserade 
med rörelseytor kring atriet 
och klassrum utmed fasaden i 
grupper om två med grupprum 
och lärararbetsplatser. 
Öppenheten invändigt gör det 
möjligt att få en överblick både 
inom och mellan våningarna 
samtidigt som det blir en lugn 
och trygg skolmiljö.

Planeringen med diskussioner och 
programarbete.

Projektering

Högstadieeleverna på Rinkebyskolan 
flyttar till andra skolor och 
Rinkebyskolan rivs

Ny skola byggs

Utvärdering av resultatet utifrån skola, 
socialt och stadsbyggnadsaspekter.


