
- skola med guldkant

Axonometri Rinkebys skolor

Rinkeby, Sverige. På flygfotot syns en ö av bebyg-
gelse inbäddad i grönska och omskuren av vägar. 
Vid en närmare titt ser man att ön börjat få tentakler 
i form av broar, överdäckningar och gångvägar som 
sträcker sig mot grönskan och grannarna på andra 
sidan de stora vägarna. När vi kliver ut från tunnel-
banan står vi mitt på torget – en ständigt myllrande 
plats. Här byggdes på 60-talet det nya samhället 
– ljuset flödar och himlen är alltid påtagligt nära. 
Bostäderna föredömligt funktionella, praktiska 
och trevliga med gott om dagsljus. Till denna plats 
kommer många för att påbörja sina nya liv i Sverige. 
Här möts familjer från jordens alla hörn på gatorna, 
torgen och skolgårdarna. Här välkomnar vi de nya 
svenskarna och här vill vi nu ge den lokala skolan 
en nystart med målet att inte bara locka elever från 
Rinkeby att stanna - utan även locka elever från an-
dra sidan broarna att söka sig hit. Genom att utveck-
la Barnens Rinkeby - där attraktiva skolmiljöer blir 
en central del av stadsdelen - stimuleras Rinkeby 
som helhet. Stolta elever som känner delaktighet ger 
höjd kunskapsnivå, tryggare offentlig miljö och en 
starkare stadsdel. 

Analys och arkitektonisk lösning

- skola med guldkant

Barnens Rinkeby Skola med guldkant

Med en genomtänkt strategi för upprustning kan 
befintliga skolbyggnader få bättre vistelsevärden och 
en tryggare, mer funktionell arbetsmiljö.  
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Rinkeby simhall fä
rdigställs.

miljön vi har som grund i Rinkeby. Karaktärsstarka 
platser och tydliga stråk kopplar samman skolm-
iljöer och blir nya tillägg i stadsväven att nyttja för 
alla. Rinkebys något svårorienterade stråk får en 
tydligare differentiering i karaktär. De nya stråkens 
utformning ska förutom att tydliggöra den genaste 
vägen mellan skolorna även bidra till att minska 
problemet med mopedåkande och skapa kopplingar 
till den befintliga parkstrukturen – de ökar trygg-
heten för både barnen och de boende. Det finns fina 
kvaliteter i den sparade naturen i Rinkeby, till exem-
pel i Bredbykullen och Hällbykullen, men den tycks 
lågt nyttjad av människorna som bor i området. 
Genom att försiktiga program läggs till längs stråken 
och i naturen kan naturområdena användas mer. 
En satsning på nya stråk och platser understödjer 
rörelse/aktivitet och bidrar till positiva hälsoaspek-
ter samt skapar nya mötesplatser i Rinkeby. Att stär-
ka kopplingen söderut till Spånga och Spångadalen 
är viktig, utformningen av ett nytt stråk mot Spån-
ga via Knutbyskolan med en ny idrottshall blir en 
sådan länk.

Skola med guldkant 
Genom att utgå från de strukturella kvaliteter 
som finns i de befintliga skolmiljöerna och adde-
ra fysiska värden som saknas läggs grunden för 
en hållbar och långsiktig satsning på den lokala 
skolan. Istället för att riva utgår förslaget från att 
lyfta och addera en guldkant till det som finns.  Väl 
valda punktinsatser och tillägg signalerar nystart 
och skapar attraktivitet.  Den största förändringen 

stadsdelens barn något att vara stolta över.  Barnen i 
stadsdelen involveras i satsningen och deras tankar 
och önskemål blir en utgångspunkt för framtida 
planering. 
Utöver att utgöra en plattform för ”Barnens Rinke-
by” gör skolnätverket att samnyttjande av lokaler 
och specialpedagoger underlättas mellan skolor 
samt att lärare i stadsdelen lär känna varandra.

Skola möter stadsdel
Skolan utvecklas till att bli en central och aktiv del 
av samhället. Genom att upprätta ”skoltorg” – mil-
jöer som integrerar skolornas entréer med det of-
fentliga rummet- förstärks kopplingar till den om-
kringliggande stadsdelen.  Här finns generösa ytor 
och personal som välkomnar och skapar trygghet. 
Skoltorgen placeras strategiskt i strukturen, mot 
aktiva stråk och platser. Den invändiga delen av 
skoltorget blir en naturlig del av stadsdelens offent-
liga rum. Här vistas elever och lärare under dagtid 
– kvällstid upplåts rummen till de vuxna i stads-
delen genom föreningsverksamhet och kvällsun-
dervisning. Där så är möjligt placeras skoltorget i 
närheten av slöjd, bildsalar, idrottshall och andra 
lokaler som lämpar sig för samnyttjande med stads-
delen. Varje skoltorg förses med en väl synlig klocka 
som både är en signal för skolverksamheten och gör 
att Rinkebybornas blickar vänds mot skolan.
Barnen ska vara i fokus i det offentliga rummet. Att 
utveckla den allmänna platsmarken med ett rikare 
innehåll för barn passar bra i den trafikseparerade 

Barnens Rinkeby 
De fem Rinkebyskolorna kopplas samman organ-
isatoriskt via ett rektorsråd och en webplattform. 
Idén är att minimera konkurrensen mellan skol-
orna, möjliggöra dialog kring problemlösning och 
bygga ett gemensamt starkt koncept som adderar 
attraktion till Rinkeby. Tillsammans med stadsdelen 
utvecklar skolorna en gemensam målbild om att 
skapa Barnens Rinkeby, en stadsdel med barnen i 
fokus. I Barnens Rinkeby ges elever en grundtrygg-
het i den egna skolan. För att skapa stabilitet och 
lugn får elever i samtliga årskurser ett hemklass-
rum där man också har möjlighet att förvara sina 
saker. En grundskola med blandade årskurser F-9 
införs för att skapa kontinuitet och tillhörighet, här 
bygger barnen långsiktiga relationer med lärare, 
specialpedagoger och vänner. Med basen i den egna 
skolan ges eleverna tryggheten att utforska stadsdel-
en och världen. 
Möjligheten till meningsfulla och pedagogiska akti-
viteter för barnen efter skoltid är viktig, därför till-
förs välkomnande miljöer både inne och ute. En ny 
kulturskola i anslutning till Askebyskolan och det 
nordsydliga grönstråket erbjuder fritidsaktiviteter 
på eftermiddagarna, här finns replokaler, avskild 
plats för dans, ateljéer och informella mötesplatser. 
Rinkeby utvceklas med barnen i fokus. En temalek-
plats och en ny parklek föreslås i Norra Stadsparken 
och en barnfestival föreslås bli ett återkommande 
event.  På längre sikt kan ett studshus och ett badhus 
stärka Rinkebys profil som barnens stadsdel, och ge 

föreslås på Rinkebyskolan, som utöver att få ”nya 
kläder”, byggas om till F-9 och få ett aktivt utbyte 
med Rinkebystråket, även föreslås byta namn till 
Torgskolan.  Den mest centrala skolan blir på så vis 
en symbol för nysatsningen på stadsdelens skolor 
och en viktig mötesplats för hela Rinkeby.  Entrésit-
uationen på samtliga skolor ses över och skolorna 
öppnas upp mot skoltorg. Bredbyskolan får en ny 
undervisningsflygel samt en ”torgbyggnad” med 
idrottshall, slöjd och bibliotek som specialanpassats 
för att enkelt samnyttjas av stadsdelen. En ny bygg-
nad för Kulturskolan placeras i grönstråket mellan 
Askeby – och Torgskolan. 
Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet efter-
strävas.  Nya byggnader utformas med hög arkitek-
tonisk ambition, men också med en generalitet 
som medger flexibilitet inför framtida förändringar. 
Materialen är långsiktigt hållbara och åldras med 
värdighet. Tilläggen inordnar sig i befintlig struktur, 
och stärker på så vis de existerande miljöerna. 
Skolmiljöer utsätts för hårt slitage och flera av de 
befintliga skolmiljöerna är i dagsläget i behov av 
renovering. En verktygslåda för mervärdesrenover-
ing utvecklas. Syftet med verktygslådan är att ge 
idémässigt stöd vid varje enskild renovering och ly-
fta blicken för om man i samband med renoveringen 
kan addera nya funktioner och exempelvis bidra till 
ökad överblickbarhet, fler rumstyper och en mer 
hållbar skolmiljö.

 
1. Torgskolan (f.d. Rinkebyskolan). Fasad kompletteras 
med ett yttre skikt för en mer öppen och inbjudande 
karaktär och kontakten med Rinkebystråket/centrum 
stärks. Skolan stärks med bibliotek, mötesplats, 
restaurang/skolkök, utställningsyta och museum över 
Rinkeby. Skolan anpassas till F-9.

2. Askebyskolan. Anpassas till F-9. 

3. Ny kulturskola med scen, replokaler, studios, 
ateljéer och blackbox placeras på Askebyskolans 
fastighet i anslutning till det nord-sydliga grönstråket. 

4. Bredbyskolan. Högstadiet förläggs i en ny östlig 
flygel och en ny, central torgbyggnad underlättar 
samnyttjande och integrerar skolan i stadsväven. 
Skolan profileras med hållbarhetsfokus som synliggörs 
i växthus, grön skolgård - Rinkebys Trädgård - och 
högklassiga laboratorier. Skolan anpassas till F-9. 

5. Knutbyskolan. Kontakten med Knutbygången 
stärks och hus F blir en lokal mötesplats.  Ny 
idrottshall mot Rinkebysvängen stärker kontakten 
mot Spånga och aktiverar Rinkebysvängen.

6. Kvarnbyskolan. Hus D öppnas upp till en lokal 
mötesplats. Kontakten med Norra Stadsparken/
Basargången stärks. Skolan anpassas till F-9. 

7. Skoltorg. Integrerande platser där skola och 
stadsdel möts. Placeras strategiskt i stadsdelen, mot 
aktiva stråk och platser.  

8. Ny parklek och lekpark med vattentema

9. Stråk som stärks och förses med farthinder.

10. Rinkeby simhall. Aktiv bottenvåning mot stråk.

11.  Rinkeby studshus. Rinkebysvängen stärks med 
GC-stråk och starkare kopplingar mot Spånga. 
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INNEHÅLL ANALYS ARKITEKTONISK LÖSNING

Övergripande Skolorna fungerar idag som fristående 
enheter. Barn i Rinkeby efterfrågar saker 
att vara stolta över.

BARNENS RINKEBY                                      
Rinkebys skolor kopplas organisatoriskt och arbetar 
tillsammans med stadsdelen mot ett egemensamt 
mål där hela stadsdelen profileras för barn och unga. 
Skolmiljöer utvecklas med barnets trygghet i fokus. 
Stadsdelen kompletteras med aktiviteter som lockar 
både lokala och inresta barn. Barnen  görs delaktiga 
i planeringen.

Möte stadsdel och skola Skolorna vänder ryggen mot det 
offentliga rummet. Entréer är otydliga 
och bemanning saknas. En meningsfull 
och lärorik fritid önskas.

SKOLA MÖTER STADSDEL                                   
”Skoltorg” införs, där skolans entréer öppnas mot 
staden och aktiveras. Dessa placeras strategiskt  i 
stadsdelen, ökar orienterbarheten och fungerar som 
trygga och bemannade mötesplatser även kvällar 
och helger. Fler platser för  fritidsverksamhet 
tillskapas.

Skolbyggnader I Rinkeby finns de skolbyggnader och de 
skolplatser som behövs, men skolan har 
låg attraktivitet. Skolorna har generellt en 
fin skala och är väl spridda i stadsdelen. 
Flertalet skolbyggnader är i behov av 
renovering.

SKOLA MED GULDKANT                             
Förslagets utgångspunkt är att lyfta det som 
finns.Väl valda punktinsatser och tillägg signalerar 
nystart och skapar attraktivitet. En verktygslåda 
för mervärdesrenovering ger idémässigt stöd vid 
stora och små ombyggnader. Interiörer 
uppgraderas.

INNEHÅLL ANALYS ARKITEKTONISK LÖSNING

Övergripande Skolorna fungerar idag som fristående 
enheter. Barn i Rinkeby efterfrågar saker 
att vara stolta över.

BARNENS RINKEBY                                      
Rinkebys skolor kopplas organisatoriskt och arbetar 
tillsammans med stadsdelen mot ett egemensamt 
mål där hela stadsdelen profileras för barn och unga. 
Skolmiljöer utvecklas med barnets trygghet i fokus. 
Stadsdelen kompletteras med aktiviteter som lockar 
både lokala och inresta barn. Barnen  görs delaktiga 
i planeringen.

Möte stadsdel och skola Skolorna vänder ryggen mot det 
offentliga rummet. Entréer är otydliga 
och bemanning saknas. En meningsfull 
och lärorik fritid önskas.

SKOLA MÖTER STADSDEL                                   
”Skoltorg” införs, där skolans entréer öppnas mot 
staden och aktiveras. Dessa placeras strategiskt  i 
stadsdelen, ökar orienterbarheten och fungerar som 
trygga och bemannade mötesplatser även kvällar 
och helger. Fler platser för  fritidsverksamhet 
tillskapas.

Skolbyggnader I Rinkeby finns de skolbyggnader och de 
skolplatser som behövs, men skolan har 
låg attraktivitet. Skolorna har generellt en 
fin skala och är väl spridda i stadsdelen. 
Flertalet skolbyggnader är i behov av 
renovering.

SKOLA MED GULDKANT                             
Förslagets utgångspunkt är att lyfta det som 
finns.Väl valda punktinsatser och tillägg signalerar 
nystart och skapar attraktivitet. En verktygslåda 
för mervärdesrenovering ger idémässigt stöd vid 
stora och små ombyggnader. Interiörer 
uppgraderas.

INNEHÅLL ANALYS ARKITEKTONISK LÖSNING

Övergripande Skolorna fungerar idag som fristående 
enheter. Barn i Rinkeby efterfrågar saker 
att vara stolta över.

BARNENS RINKEBY                                      
Rinkebys skolor kopplas organisatoriskt och arbetar 
tillsammans med stadsdelen mot ett egemensamt 
mål där hela stadsdelen profileras för barn och unga. 
Skolmiljöer utvecklas med barnets trygghet i fokus. 
Stadsdelen kompletteras med aktiviteter som lockar 
både lokala och inresta barn. Barnen  görs delaktiga 
i planeringen.

Möte stadsdel och skola Skolorna vänder ryggen mot det 
offentliga rummet. Entréer är otydliga 
och bemanning saknas. En meningsfull 
och lärorik fritid önskas.

SKOLA MÖTER STADSDEL                                   
”Skoltorg” införs, där skolans entréer öppnas mot 
staden och aktiveras. Dessa placeras strategiskt  i 
stadsdelen, ökar orienterbarheten och fungerar som 
trygga och bemannade mötesplatser även kvällar 
och helger. Fler platser för  fritidsverksamhet 
tillskapas.

Skolbyggnader I Rinkeby finns de skolbyggnader och de 
skolplatser som behövs, men skolan har 
låg attraktivitet. Skolorna har generellt en 
fin skala och är väl spridda i stadsdelen. 
Flertalet skolbyggnader är i behov av 
renovering.

SKOLA MED GULDKANT                             
Förslagets utgångspunkt är att lyfta det som 
finns.Väl valda punktinsatser och tillägg signalerar 
nystart och skapar attraktivitet. En verktygslåda 
för mervärdesrenovering ger idémässigt stöd vid 
stora och små ombyggnader. Interiörer 
uppgraderas.

INNEHÅLL ANALYS ARKITEKTONISK LÖSNING

Övergripande Skolorna fungerar idag som fristående 
enheter. Barn i Rinkeby efterfrågar saker 
att vara stolta över.

BARNENS RINKEBY                                      
Rinkebys skolor kopplas organisatoriskt och arbetar 
tillsammans med stadsdelen mot ett egemensamt 
mål där hela stadsdelen profileras för barn och unga. 
Skolmiljöer utvecklas med barnets trygghet i fokus. 
Stadsdelen kompletteras med aktiviteter som lockar 
både lokala och inresta barn. Barnen  görs delaktiga 
i planeringen.

Möte stadsdel och skola Skolorna vänder ryggen mot det 
offentliga rummet. Entréer är otydliga 
och bemanning saknas. En meningsfull 
och lärorik fritid önskas.

SKOLA MÖTER STADSDEL                                   
”Skoltorg” införs, där skolans entréer öppnas mot 
staden och aktiveras. Dessa placeras strategiskt  i 
stadsdelen, ökar orienterbarheten och fungerar som 
trygga och bemannade mötesplatser även kvällar 
och helger. Fler platser för  fritidsverksamhet 
tillskapas.

Skolbyggnader I Rinkeby finns de skolbyggnader och de 
skolplatser som behövs, men skolan har 
låg attraktivitet. Skolorna har generellt en 
fin skala och är väl spridda i stadsdelen. 
Flertalet skolbyggnader är i behov av 
renovering.

SKOLA MED GULDKANT                             
Förslagets utgångspunkt är att lyfta det som 
finns.Väl valda punktinsatser och tillägg signalerar 
nystart och skapar attraktivitet. En verktygslåda 
för mervärdesrenovering ger idémässigt stöd vid 
stora och små ombyggnader. Interiörer 
uppgraderas.

INNEHÅLL ANALYS ARKITEKTONISK LÖSNING

Övergripande Skolorna fungerar idag som fristående 
enheter. Barn i Rinkeby efterfrågar saker 
att vara stolta över.

BARNENS RINKEBY                                      
Rinkebys skolor kopplas organisatoriskt och arbetar 
tillsammans med stadsdelen mot ett egemensamt 
mål där hela stadsdelen profileras för barn och unga. 
Skolmiljöer utvecklas med barnets trygghet i fokus. 
Stadsdelen kompletteras med aktiviteter som lockar 
både lokala och inresta barn. Barnen  görs delaktiga 
i planeringen.

Möte stadsdel och skola Skolorna vänder ryggen mot det 
offentliga rummet. Entréer är otydliga 
och bemanning saknas. En meningsfull 
och lärorik fritid önskas.

SKOLA MÖTER STADSDEL                                   
”Skoltorg” införs, där skolans entréer öppnas mot 
staden och aktiveras. Dessa placeras strategiskt  i 
stadsdelen, ökar orienterbarheten och fungerar som 
trygga och bemannade mötesplatser även kvällar 
och helger. Fler platser för  fritidsverksamhet 
tillskapas.

Skolbyggnader I Rinkeby finns de skolbyggnader och de 
skolplatser som behövs, men skolan har 
låg attraktivitet. Skolorna har generellt en 
fin skala och är väl spridda i stadsdelen. 
Flertalet skolbyggnader är i behov av 
renovering.

SKOLA MED GULDKANT                             
Förslagets utgångspunkt är att lyfta det som 
finns.Väl valda punktinsatser och tillägg signalerar 
nystart och skapar attraktivitet. En verktygslåda 
för mervärdesrenovering ger idémässigt stöd vid 
stora och små ombyggnader. Interiörer 
uppgraderas.

Skola möter stadsdel

Rinkeby utvecklas till en stadsdel där barnen 
är i fokus. Skolan och stadsdelen jobbar mot en 
gemensam målbild. Attraktiviteten i stadsdelen ökar 
genom satsningar på skola och fritidsaktiviteter för 
barn och unga.  

9

10

Nya Torgskolan invigs.

Rinkeby får utmärkelsen 

“Årets Barnstadsdel”.

Mot Spånga
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Skolan utvecklas till att bli en central och aktiv del av 
samhället. Genom att upprätta ”skoltorg” – miljöer 
som integrerar skolornas entréer med det offentliga 
rummet- förstärks kopplingar till den omkringliggande 
stadsdelen.  Skoltorgen stärker orienterbarheten, bildar 
nya mötesplatser och ger ökad trygghet i stadsdelen som 
helhet.  
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”Genom att utveckla Barnens Rinkeby - där 
attraktiva skolmiljöer blir en central del av 
stadsdelen - stimuleras Rinkeby som helhet. 
Stolta elever som känner delaktighet ger 
höjd kunskapsnivå, tryggare offentlig miljö 
och en starkare stadsdel.”                   

INNEHÅLL ANALYS ARKITEKTONISK LÖSNING

Övergripande Skolorna fungerar idag som fristående 
enheter. Barn i Rinkeby efterfrågar saker 
att vara stolta över.

BARNENS RINKEBY                                      
Rinkebys skolor kopplas organisatoriskt och arbetar 
tillsammans med stadsdelen mot ett egemensamt 
mål där hela stadsdelen profileras för barn och unga. 
Skolmiljöer utvecklas med barnets trygghet i fokus. 
Stadsdelen kompletteras med aktiviteter som lockar 
både lokala och inresta barn. Barnen  görs delaktiga 
i planeringen.

Möte stadsdel och skola Skolorna vänder ryggen mot det 
offentliga rummet. Entréer är otydliga 
och bemanning saknas. En meningsfull 
och lärorik fritid önskas.

SKOLA MÖTER STADSDEL                                   
”Skoltorg” införs, där skolans entréer öppnas mot 
staden och aktiveras. Dessa placeras strategiskt  i 
stadsdelen, ökar orienterbarheten och fungerar som 
trygga och bemannade mötesplatser även kvällar 
och helger. Fler platser för  fritidsverksamhet 
tillskapas.

Skolbyggnader I Rinkeby finns de skolbyggnader och de 
skolplatser som behövs, men skolan har 
låg attraktivitet. Skolorna har generellt en 
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INNEHÅLL ANALYS ARKITEKTONISK LÖSNING
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- skola med guldkant

Befintlig betongfasad 
öppnas upp.

TORGSKOLAN (F.D. RINKEBYSKOLAN)

Torgskolan sedd från Rinkebystråket.

Torgskolan får nya kläder
- princip för ombyggnad
Förutom att ge Rinkebyskolan ett nytt och mer 
välkomnande uttryck bidrar komplementfasaden 
till bättre dagsljusförhållanden, nya grupprum, 
utvändig solavskärmning samt en möjlighet att 
modernisera byggnadens ventilation.  

Komplementfasaden fungerar 
som en ventilerad luftspalt 
och kan användas som extra 
grupp- och studierum. 

Rinkebyskolan lider av dåligt rykte och elevunder-
laget sviker. Skolans huvudbyggnad har problem 
med dåliga fönster, brist på dagsljus och föråldrade 
tekniska system. En ny dubbelskalsfasad löser flera 
av dessa problem. Utöver att ge ett nytt och mer 
välkomnande uttryck bidrar den öppnade inre 
betongfasaden och det nya yttre skiktet till bättre 
dagsljusförhållanden, nya grupprum, utvändig 
solavskärmning samt en möjlighet att modernisera 
skolbyggnadens ventilation och tekniska system.  I 
samband med renoveringen föreslås Rinkebyskolan 
byta namn till Torgskolan för att markera nystarten 
och ge en signal till barnen att de kommer till en ny 
och positiv skolmiljö.

Torgskolan utvecklas för att bättre nyttja sin po-
sition som Rinkebys centrala skola. Ett skoltorg 
med restaurang, utställning och bibliotek vänds 
mot Rinkebystråket samtidigt som bottenvåningen 
öppnas upp med ett offentligt och lättorienterat 
stråk (invändigt och utvändigt) från huvudentré 
till sydöstra hörnet. Aulan öppnas mot entrén och 
förses med gradänger och en stor, sittvänlig trappa. 
Här länkas de två våningsplanen och aulan blir på 
så vis ett flexibelt rum som kan nyttjas för studier 
såväl som uppträdanden och ”häng”. Innerväggar i 
hela skolbyggnaden förses med större andel glas för 
att skapa möjlighet till överblick och orienterbarhet. 
Glaspartierna kompletteras med draperier för att 
skapa möjlighet till avskildhet. 
Torgskolan omvandlas till F-9. Högstadieeleverna 
får sina klassrum närmast torget och staden, medan 
de yngsta barnen får en lugnare miljö i väster mot 
en separat skolgård och egen entré i anslutning till 
de egna hemvisterna. Interiörerna anpassas efter 
barnens ålder och behov och skalan på den fasta 
inredningen i lågstadiets lokaler är mindre. Sko-
lan ska vara en attraktiv arbetsplats, personalens 
arbetsmiljö premieras med ett generöst personal-
rum på plan 2 med möjlig uteplats på taket – båda 
vänder sig bort från skolgården för att ge större 
förutsättning för ostörd paus. Arbetsplatser för per-
sonalen samlas i ett stråk på plan 1, och gemensam-
ma arbetsrum gör att man möts och får stöd av 
kollegorna. Lokalt tillagad skolmat efterfrågas och 
Torgskolan föreslås få ett modernt  restaurangkök 
som servar stadsdelens skolor med Rinkebyspecifik 
skolmat.  Barnen i stadsdelen blir delaktiga i att 

utforma menyer och ges också tillfälle att praoa 
i köket. Torgskolans stora matsal ut mot Rinke-
bystråket föreslås kvällstid fungera som restaurang 
och/eller festvåning.

Torgskolans utemiljö anpassas till den nya F-9 
verksamheten. Skolgården delas in i tre delar. Låg-
stadiebarnen får en skolgård i västläge, mellansta-
diebarnen disponerar huvudsakligen den centrala 
södervända ytan och högstadiet de östvända ytorna 
som vänder sig mot Rinkeby c entrum. F-3 barnens 
gårdsmiljö detaljeras och zoneras i en trygg, aktiv 
och vild zon. Topografin i norr nyttjas för aktivi-
tet som rutsch och pulkaåkning. Buskar och träd 
används för att skapa distans och avgränsning till 
passerande stråk och skapar samtidigt en miljö för 
kojbyggen och platser att dra sig undan med en ped-
agog. Fotbollsplanen närmast nyttjas delvis av F-3 
barnens bollspel på rasterna.

Bottenvåningsplan/skoltorg 1:500

Öst- och västfasader 
kompletteras med utanpå-
liggande solavskärmning.

Nya, större glaspartier 
släpper in mer dagsljus.
Bjälklaget skärmar 
södersolen.

Nya fönster
mot korridor.

Skola med guldkant - 
mervärdesrenovering

Skolmiljöer utsätts för hårt slitage och flera av de 
befintliga skolorna är i behov av renovering.  En 
verktygslåda för mervärdesrenovering utvecklas. 
Syftet med verktygslådan är att ge idémässigt stöd 
vid varje enskild renovering och lyfta blicken för 
om man i samband med renoveringen kan adde-
ra nya funktioner och exempelvis bidra till ökad 
överblickbarhet, fler rumstyper och en mer håll-
bar skolmiljö. 

Lokaler med dåliga dagsljusförhållanden kan 
stärkas med takjlus/lanterniner mot norr. Kring 
Rinkebys skolor är bebyggelsen generelt låg och 
takytor lämpar sig därför utmärkt för solceller. 

Plats för paus och 
utställning

Entré markeras och skyltas. Stora glaspartier  
och bemanning ger en trygg och inbjudande 
miljö. Entréytan programmeras för att vara 
en aktiv plats; café, spel och hängmöbler är 
exempel på tänkbara aktiviteter.

Korridorsmiljöer görs tryggare och luftigare genom 
att skåp ersätts av förvaring i hemklassrum. 
Nya glaspartier till klass- och grupprum skapar 
överblick och draperier möjliggör avskärmning.

TakFasadEntrésituation Korridor och hemvist

Uppglasat parti.

Skåp utgår.

God överblick.

Genomsikt mot skolgård

Sittplatser

Betongfasad 
öppnas upp.

Grupprum. 

Solavskärmning.

Yttre 
“komplementfasad”

Lanterniner.

Solceller

Hemklassrum med
trygg förvaring.

Större glaspartier

Betongfasad öppnas upp och får större fönsterpartier.
En yttre “komplementfasad” kan bidra till bättre 
dagsljusförhållanden, nya grupprum och utvändig 
solavskärmning, samtidigt som byggnaden får ett mer 
öppet och inbjudande uttryck. 

Bemannad 
reception.
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Skolbarnen involveras 
i förändringsarbetet på 
respektive skola.

“Skolgårdarna bjuder in till fysiska 
utmaningar och kompiskontakter 
- de väcker engagemang och 
nyfikenhet.  Här får barnen 
utrymme att pröva sina kroppar, 
sitt mod och sociala förmågor.”
    - Boverket

Den centrala gården för de mellanstora barnen delas 
in i tre delar. Den del som ligger mot idrottshallen 
programmeras för aktivitet som balans, utom-
huspingis och klättring, mittdelen blir en flexibel 
öppen yta för skiftande aktiviteter. Ibland har man 
spontandans här, ibland spelas landbandy eller 
fotboll men kan även användas för större samlingar 
som t ex skolavslutning. Vid fasaden till slöjdsalarna 
ligger en solig, grönskande och lugn del av gården 
med sittplatser samt träd och buskar med inslag 
av frukt och bär.  Högstadieeleverna disponerar 
torgytorna vid Rinkebystråket med sina generö-
sa sittkanter där man kan sitta och hänga samt en 
bollplan för t ex fotboll och basketspel. Skoltorget 
vänder sig mot Rinkebystråket och bidrar till det 
stadsbyggnadsgrepp man redan initierat. Skoltorget 
kopplar vidare mot centrum har potential att bli en 
ny mötesplats för alla. 



Kvarnbyskolan har ett intressant och centralt läge 
utmed Basargången och Norra Stadsparken. Där 
skolan möter parken finns en  god möjlighet att 
skapa ett aktivt och levande skoltorg -en mötesplats 
mellan skolan  och stadsdelen. Lärosalar i det befint-
liga hus D ersätts av en invändig torgyta med bib-
liotek, spelcafé, plats för föreningsmöten och hängy-
ta. Från den invändiga torgytan kopplas vidare till 
slöjd- och idrottslokaler som enkelt och tryggt kan 
samnyttjas via det bemannade skoltorget. Fasaden 
mot den utvändiga delen av torget öppnas upp och 
marknivåer bearbetas. 

Utanför byggnaden bildas en solvänd plats i anslut-
ning till Norra Stadsparken, som utvecklas med en 
parklek och en vattenlekpark som även kan locka 
barn från närliggande stadsdelar.  Skolan, det väl-
trafikerade gångstråket, stadsparken med sin nya 
parklek har stor potential att utvecklas till ett le-
vande rum att stanna upp och vistas i. Ett parkrum 
där barn, unga och vuxna spenderar tid vilket ger 
ökad trygghet i Rinkeby centrum.

KVARNBYSKOLAN

- skola med guldkant

Axonometri

Axonometri

Askebyskolan 
Askebyskolan är relativt nybyggd och är i gott 
skick. Skolgården är väl gestaltad och den bevarade 
bergsknallen ger stark karaktär. Skolans moderna 
organisation kring det centrala torget underlättar 
omvandlingen till en F9-skola. 

ASKEBYSKOLAN & KULTURSKOLAN

Nya Kulturskolan med tegelfasad och transparent bottenvåning. Delar av den slutna studiovåningen kan användas som skylt- och projektionsyta. Lokalytan är 200kvm LOA.

Barnens Rinkeby

Barnens stadsdel.
Rinkeby utvecklas till en statdsdel där barnen 
är i fokus. Skolan och stadsdelen jobbar mot en 
gemensam målbild. Attraktiviteten i stadsdelen ökar 
genom satsningar på skola och fritidsaktiviteter för 
barn och unga.  

Erbjud skolans trygghet över hela dagen. 
Många barn i stadsdelen kommer från trasiga 
familjeförhållanden där skolan utgör den trygga 
punkten. Fritidsverksamhet och skola utvecklar 
ett tätt samarbete utan tidsglapp. Olika typer av 
fritidsaktiviteter uppmuntras. 
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Trygghetszoner att växa med.
Med det egna hemklassrummet som bas utvecklar 
barnen en trygghet i sin hemskola och så 
småmningom i stadsdelen, Stockholm och världen. 
Onödiga förflyttningar under skoldagen undviks. 
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Fysisk miljö anpassad till barn.
I förslaget finns flera exempel på interiörer och exteriörer som anpassats efter barnens behov och skala. Torgskolans 
aula får en central hängtrappa, Bredbyskolans nya flyglar har stora sittvänliga fönster och mycket dagsljus. 
Verktygslådan för mervärdesrenovering visar hur befintliga skolmiljöer kan utvecklas med aktiverade korridorer, bättre 
överblick och förvaringsmöjligheter i hemklassrum. Utomhus skapas trygga miljöer som bjuder in till  aktivitet och 
uppmuntrar till rörelse.

Bottenvåningsplan/skoltorg 1:500

Bottenvåningsplan/skoltorg 1:500 

“Stockholms skolbyggnader har 
arkitekturhistoriskt fått utmärka 
sig i stadsväven på samma sätt 
som kyrkor och andra symboliskt 
viktiga byggnader och har haft 
en flexibel brukskvalitet som även 
möjliggjort annan användning.”  
                 - Sisab.

”Tävlingsförslag bör bjuda in 
till närvaro av en mångfald av 
människor i varierande åldrar 
under större delen av dygnet. 
Arkitektoniska lösningar
bör bidra till en levande och trygg 
stadsdel med tydlighet mellan 
offentliga och privata rum.”   
                - Ur tävlingsprogrammet.

Askebyskolan

Bergsknalle

Skolgård

Skolgård

KulturskolaAteljéer

Takterrass

Uteservering

Askebyparken

Aktivitetsyta/
utomhusscen

Utställning

Black box

Konserter

Läktare/
bluetoothhögtalare

Kvarnbyskolan hus D

Ny entré
Ny parklek

Temalekplats

Norra Stadsparken

Plats för barnfestival

Idrott och slöjd

Skoltorg

Central “Hängtrappa” Idrott + skolgård Förvaring i hemklassrumIdrott + skolgård Uppmuntrar till rörelse

Inredning i rätt skala Uppmuntrar till rörelseMötesplater i korridor Vattenlek

Kulturskolan
Nya lokaler för Kulturskolan i Rinkeby efterfrågas. 
Kulturskolan föreslås få en egen fristående byggnad 
och placeras i anslutning till Askebyparken och det 
nord-sydliga grönstråket söder om Askebyskolan. 
Kulturskolan utformas med ett transparent och 
flexibelt bottenvåningsplan med plats för scen, 
utställningar, café och hängyta. En våning upp är 
Kulturskolan i det närmaste helt sluten och inne-
håller musik- och replokaler samt blackbox med 
tillhörande omklädningsrum. Här kan man ha 
avskilda aktiviteter som dans utan att bli iakttagen. 
På översta planet återfinns ljusa ateljélokaler med 
tillhörande takterrass och möjlig utomhusscen. 
Fasaden har en projektionsyta som ger plats för att 
visa information om kommande evenemang, konst, 
film eller bilder – och på så sätt görs byggnaden 
aktiv i stadsbilden. 

Planlösningen är anpassad för att underlätta sam-
nyttjande mellan stadsdelen och föreningsliv och 
möjliggör också att skolorna nyttjar den under 
dagtid. Byggnaden har en regelbunden och bearbe-
tad tegelfasad med en mer uppglasad sockelvåning 
där djupa, sittvänliga fönsternischer ger karaktär 

– dess regelbundna enkelhet ger plats för kreativitet 
och liv. Invändigt visas teglet och kompletteras med 
varm träinredning, den luftiga bottenvåningen med 
sina ljusa väggar signalerar lugn och värdighet. De-
taljer som dörrhandtag, knoppar och räcken utförs 
i naturliga material som är behagliga att ta i – redan 
när man greppar dörrhandtaget får man känslan av 
omhändertagen kvalitet. Arkitekturen är samtida 
men känslan tidlös.  

Vid den nya kulturskolan ska ungdomar mötas efter 
att skolan är slut för dagen. Ytorna ska utformas så 
att de känns sköna och inbjudande att vara på. Stora 
generösa terrassytor skapar häng- och läktaryta. 
Bollplanen utformas flexibelt så att den både kan 
utgöra publikyta i händelse av att kulturskolan har 
utomhuskonsert men även fungera för aktiviteter 
som streetbasket eller annan spontan aktivitet. 
Möjlighet att spela musik spontant ska finnas. Ut-
formningen och möbleringen ska göras skate- och 
parkcourvänlig.
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 Moppegupp



 För att öppna upp och bättre integrera Knutbysko-
lan lokalt i stadsdelen föreslås Hus F byggas om för 
att bilda en lokal mötesplats – ett skoltorg.  Botten-
våningens fasader öppnas upp och på entréplan i 
hus F görs plats för läxläsning, bibliotek och fören-
ingsträffar. Huset fungerar kvällstid som en lykta i 
stadsdelen och skapar aktivitet mot Knutbygången. 
De öppnade fasaderna skapar transparens mellan 
Knutbygången och skolgården. 

Knutbyskolan har ett strategiskt läge i anslutning 
till stadsutvecklingen kring Rinkebysvängen och 
kan – med rätt insatser – bli en viktig pusselbit i att 
integrera Rinkeby och Spånga. Dagens idrottshall 
föreslås ersättas av en större och mer modern an-
läggning som även kan locka barn från närliggande 
stadsdelar. 

Skolgården är i grunden bra här och har nyligen 
förnyats med gott resultat. Små tillägg i utemiljön 
där framförallt den befintliga bergknallen, med små 
röjningsinsatser för ökad trygghet, kan kopplas till 
skolgårdsmiljön och bli ett fint tillskott.
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Bredbyskolan

Knutbyskolan

Rinkeby 
studshus

Södra 
Stadsparken

- skola med guldkant

Bredbyskolan används idag inte som grundskola 
trots en befintlig skolmiljö i fin skala och gott skick 
samt stora utomhusytor som ger en flexibilitet inför 
framtiden. För att fungera som en F9-skola behöver 
Bredbyskolan kompletteras. En ny undervisnings-
flygel inordnar sig i grundstrukturen och placeras 
i tomtens östra del och nyttjas av högstadiet. De 
befintliga lokalerna i nordväst, närmast den nya 
förskolan, nyttjas av låg- och mellanstadiet.  

Hus B är i dåligt skick och föreslås ersättas av en 
ny ”torgbyggnad” som innehåller hängyta/sam-
lingssal,  utställningsyta, idrottshall och slöjd, och 
fungerar som en länk mellan låg/mellan- och hög-
stadiedelen.  Byggnaden är utformad för att enkelt 
kunna samnyttjas av andra verksamheter under 
kvällar och helger. Kopplingen mellan skolan och 
Bredbygången stärks med en separat entré från 
stråket på den lägre nivån.

Utomhusmiljön ges ett tema med laboratorie och 
odling som koncept. Här kan man infria önskemålet 
om ”Rinkebys gemensamma trädgård” som efter-
frågades i dialogprocessen. Skolgården består av 
en serie rum där passerande stråk och närliggande 
parker kopplas mot skolmiljön. På den östra gården 
placeras en central skolträdgård i kontakt med ett 
nytt växthus. Denna gård är tänkt att utformas så 

Bredbyskolans nya torgbyggnad med café, hängyta, samlingssal, bibliotek, 
utställningsyta, slöjd och idrottshall.

BREDBYSKOLAN

att ytor skapas både för elever i mellan- och högsta-
diet. Breda sittvänliga steg kopplar mot parkstårket 
Bredbygången och odlingsterrasser varvat med lek-
program placeras upp mot Bredbykullens slänt. Ett 
gent stråk kopplar mot Torgskolan i nordöstra hör-
net där även bilangöring till skolan sker. Den västra 
gården utformas med program som möter behovet 
hos de yngre F-3 eleverna och zoneras med en lugn 
och trygg zon samt en mer aktiv zon. En varierad 
grönska i form av träd och buskar arrangeras så att 
skiftande rumsligheter kan skapas utan att otrygga 
zoner uppstår.

Bredbyskolan får en ny profil med hållbarhetsin-
riktning. Detta tema görs tydligt såväl i den yttre 
som den inre miljön. Nya byggnader föreslås utföras 
i massivträ och kan på så vis bli ett pilotprojekt 
för Sisab att utveckla framtidens byggteknik och 
nå miljöbyggnad guld, samtidigt som eleverna får 
vackra lokaler och en god inomhusmiljö. Arkitek-
turen har en generell uppbyggnad men med stor 
omsorg om detaljer och materialitet. Känslan är 
varm, inbjudande och stolt. Torgbyggnaden ut-
märker sig genom sin transparanta bottenvåning, 
den öppningsbara idrottshallen och takterrass med 
utomhusklassrum. Den nya undervisningsflygeln 
baseras på samma modulmått men har en enklare 
fasad med något mindre glaspartier.
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KNUTBYSKOLAN

Axonometri

Skola möter stadsdel

Axonometri
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Personal

Skola möter centrum
- utveckling av Rinkebystråket och stadsdelscentrum
Skoltorgets placering bidrar med ytterligare aktivitet utmed 
det livliga Rinkebystråket. Nivåskillnaden hanteras med 
sittvänliga trappor och generösa ramper. Satsningen på 
Torgskolan i kombination med en ny simhall/aktivitetshus 
öster om Rinkebystråket stärker stadsdelens centrum ur ett 
barnperspektiv.

Skola möter park
-mötesplats för hela stadsdelen
Skoltorgen vid Askebyparken och Norra Stadsparken stärker 
fritidsaktiviteterna i stadsdelen och ger liv åt skolmiljöerna 
även kvällar och helger. Platserna är solvända och har stor 
potential att bli nya mötesplatser för hela stadsdelen.

Skola möter stråk
-trygghet, orientering, målpunkter
Skoltorgen bidrar med välkomnande entréplatser och 
ökade vistelsevärden utmed de långa östvästliga gc-
stråken. Kvällstid fungerar skoltorgen som inbjudande 
lyktor och lokala mötesplatser. De nya platsbildningarna 
stärker orienterbarheten och befolkar stråken även 
kvällstid. Ny möblering och gestaltade gupp hindrar 
mopedåkning i hög fart.

Torgskolan

Rinkeby Torg

Simhall/
aktivitetshus

Askebyskolan

Kulturhus Kvarnbyskolan

Norra 
Stadsparken

Parklek

”Tävlingsförslag bör i största 
möjliga mån spara ekonomiska 
och ekologiska resurser genom 
att tillvarata, vidareutveckla eller 
införliva befintliga strukturers 
kvalitéer i sin utformning.”   
                - Ur tävlingsprogrammet.

Askeby-
parken

SKOLTORG INOMHUS
- BEMANNAD RECEPTION
- VARIERADE SITTMÖJLIGHETER
- CAFÉ FÖR SKOLPERSONAL
- GOD ÖVERBLICKBARHET
- MÖJLIGHET ATT SPELA SPEL
- NÄRHET TILL SAMNYTTJADE LOKALER
- VAKTMÄSTERI

SKOLTORG UTOMHUS
- OMHÄNDERTAGEN MILJÖ
- GOD ÖVERBLICKBARHET
- VARIERADE SITTMÖJLIGHETER
- SKOLKLOCKA
- FARTHINDER FÖR MOPPEÅKNING
- LEK SOM INBJUDER TILL RÖRELSE.
- PLATS FÖR EVENEMANG


