
F-99

Ny entré till Rinkeby F-99

Rinkeby dras med ett dåligt rykte och undersök-
ningar visar att även boende upplever stora delar 
av stadsdelen som otrygga. Vi ser att ryktet går 
hand i hand med ett bristande elevunderlag för 
stadsdelens skolor, vilket framförallt drabbar hög-
stadiet Rinkebyskolan. Ett faktum är att eleverna, 
väljer att läsa högstadieåren i andra stadsdelar. 
Förenklat tycks detta säga: 

En bärande idé är att öppna upp delar av skolan 
mot lokalsamhället och erbjuda undervisning och 
erfarenhetsutbyte för alla åldrar. Vi ser framför 
oss en mötesplats där lokaler nyttjas flexibelt och 
gränsöverskridande lärande står i fokus. Vi ser 
att en naturlig närvaro av fler vuxna i skolan ska-
par trygghet och en lugnare pedagogisk miljö för 
eleverna. De vuxna får också insyn och förståelse 
för ungdomarnas vardag och kan utgöra ett större 
stöd för dem. Vi bygger därigenom ett kunskaps-
utbyte och ett utökat förtroende för skolverksam-
heten samtidigt som vi får ett bättre nyttjande av 
de skollokaler som redan finns. 

Tävlingsprogrammet föreslår en F-9 skola, vi före-
slår F-99 och utvecklar konkreta idéer för hur det-
ta ska fungera på kommande sidor. Namnet syftar 
till en skola som öppnar upp mot lokalsamhället 
och erbjuder undervisning och erfarenhetsutbyte 
för alla åldrar.

För att hantera olika perspektiv inom projektet 
och samtidigt skapa ett tydligt helhetsgrepp arbe-
tar vi med en metod som vi kallar för tallriksmo-
dellen. 

Tallriksmodellens delar överlappar varandra men 
hjälper oss samtidigt att fokusera frågeställningar 
och skapa konkreta förslag och strategier. 

Vi ser också vikten av rykte och status och tror 
att framtidens skola kan spela en annan roll i lokal-
samhället än vad den gör idag. Rinkebyskolan har 
lägesmässigt goda förutsättningar att bli ”Skolan 
mitt i byn” som tävlingsprogrammet eftersträvar. 
Vi tycker att detta är en god ambition som kan 
appliceras på andra skolor i andra samhällen och vi 
ställer oss frågan: Vad kan skolan göra för 
Rinkeby? och Vad kan Rinkeby göra för skolan?

För att skapa en trygg och hållbar stadsdel, socialt 
och miljömässigt, tar vårt förslag avstamp i idén 
om att förbättra och bygga vidare på strukturer 
som redan finns i Rinkeby, snarare än att riva och 
bygga nytt. Vi ser att detta spelar en stor roll ur 
ett hållbarhetsperspektiv, liksom för stadsdelens 
självbild.

Undervisningen i sig tycks inte vara huvudorsaken 
till det bristande elevunderlaget. Problemet är 
såklart mångfacetterat, och vi tror att svaret är 
likaså. Dock ser vi frågan om trygghet, i och utan-
för skolan, som en av de avgörande aspekterna i 
valet av högstadieskola. 

I dagsläget pågår flera stadsutvecklingsprojekt i 
stadsdelen. ’Rinkeby Allé’ stärker det viktiga strå-
ket från centrum och österut. ’Rinkebystråket’ 
utvecklar kopplingen från centrum och norrut 
mot Järvafältet. Som komplement till dessa har vi 
i projektet valt att fokusera på de centrala delarna 
kring Rinkebyskolan och vidare sydväst mot Bred-
byskolan. 

Vi ser att detta område är underutnyttjat och 
har potential att växa till ett gemensamt stads-
delscampus där skola och lokalsamhälle vävs sam-
man.

En viktig ingång i projektet är också kvinnors och 
flickors plats i det offentliga rummet i Rinkeby, 
där de idag lyser med sin frånvaro. Genom att ta 
ett grepp om stads- och skolmiljön ur ett feminis-
tiskt stadsplaneringsperspektiv ser vi att området 
och även skolan blir tryggare för alla. Detta står 
inte i kontrast till en stimulerande miljö för pojkar 
och män, utan är snarare ett komplement för att 
skapa en mer jämlikt nyttjad stadsdel. 
Vi ser också vikten av lokalt engagemang, känsla 
av ägandeskap och delaktighet. Genom att invol-
vera fler i uppbyggnaden av Framtidens skola ser 
vi att konceptet växer sig starkare och blir än mer 
långsiktigt.  

Vårt förslag visar hur skolan kan vara en större till-
gång för stadsdelen och hur stadsdelens invånare 
blir en betydelsefull parameter för skolan.

Tallriksmodellen

Rinkebyskolan + Bredbyskolan

Funktionsanalys

F-99
F-99: Rinkebys kunskapsmotor.
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”Vill du lyckas måste du bort 
från Rinkeby”

”Syns man inte, finns man inte”
 – citat ur dokumentären ”Cherrie - ut ur mörkret”

”Vad kan skolan göra för Rinkeby?
Vad kan Rinkeby göra för skolan?”

• Program
 (Fysisk programmering av    
 skolmiljö och offentliga rum)
• Feministisk planering 
• Lokal förankring

Rinkeby torg och Rinkebyskolan får en tydligare koppling   
genom att två baksidor vänds till framsidor.

1

Rinkebyskolan får en ny tillbyggnad med bla matsal och ny 
publik entré som öppnats upp med fler publika funktioner.

2

Ny lekpark kopplar Rinkebyskolan och Bredbyskolan3
Urban odlingslott 4

1
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Feministisk planering Lokal förankring 
Fysisk programmering av skollokaler och 
offentliga rum

Program

Tallriksmodellen

På plats i Rinkeby lyser kvinnor i alla åldrar med 
sin frånvaro i de publika rummen. Genom att ta 
ett grepp om stads- och skolmiljön ur ett feminis-
tiskt stadsplaneringsperspektiv ser vi att området 
blir tryggare för alla. Detta står inte i kontrast till 
en stimulerande miljö för pojkar och män, utan 
är snarare ett komplement för att skapa en mer 
jämlikt nyttjad stadsdel. Vi ser en problematik i 
att män dominerar Rinkebys publika rum och att 
stadsdelen inte nyttjas i samma utsträckning av 
kvinnor. 

Sociala strukturer går inte att planeras eller de-
taljstyras av politiker och specialister. De måste 
skapas tillsammans med dem som faktiskt bor, 
lever och jobbar i Rinkeby.

För genomförandet av detta projekt ser vi därför 
vikten av lokalt engagemang, att skapa en känsla 
av ägandeskap och delaktighet. I vårt förslag har vi 
därför funderat på processer för genomförande. 
Genom att involvera lokalsamhället i uppbyggna-
den av Framtidens skola ser vi att fler kommer att 
känna stolthet för projektet. Konceptet växer sig 
därigenom starkare och blir än mer långsiktigt.

Dels handlar det om hur Rinkebys invånare rent 
konkret kan vara med och bygga framtidens skola 
med hammare och spik men också hur vi tillsam-
mans kan ta kommandot och förbättra Rinkebys 
rykte. Kan vi genom sociala medier, som idag är 
ett av de mäktigaste verktygen att nå ut till om-
världen med, skapa en mer verklighetstrogen och 
nyanserad bild av stadsdelen?

• God orienterbarhet - siktlinjer och 

• tydlig skyltning.

• God belysning.

• Synlighet – att ha god överblick likväl   

som att synas. Potentiella gömställen   

skall tas bort.

• Urbana möbler – Som attraherar 

• kvinnor för att skapa möjlighet till att   

nyttja stadsrummen.

• Närhet till andra platser – aktivering av   

stadsrummen.

• God möjlighet att ta sig runt med barn  

vagn eller rullstol - fortfarande är det   

kvinnor som i störst utsträckning tar   

hand om små barn såväl som äldre tex   

släktingar.

Lägesmässigt har Rinkebyskolan goda fysiska för-
utsättningar för att skapa ”Skolan mitt i byn”, som 
programmet eftersträvar. Vi ser att detta är en 
god ambition som även kan appliceras på skolor i 
andra stadsdelar. 
Vårt förslag är att Bredbyskolan och Rinkebysko-
lan slås ihop till ett gemensamt campus. 
Genom att skapa ett större sammanhang kan vi 
över tid behålla andra verksamheter än direkt för 
skolan trots att elevantalet ökar. 

Vi tänker oss att bottenvåningen på Rinkebyskolan 
öppnas upp för allmänheten. Här placeras fram-
förallt alla lokaler som rymmer de verksamheter 
som kan samnyttjas och tillföra kvaliteter för fler 
än eleverna på skolan. Rinkebyskolan förses även 
med en ny matsal och publik entré som välkomnar 
och förstärker kopplingen till Rinkeby torg och 
tunnelbanan.

Såklart ställer det högre krav på säkerheten i sko-
lan om man öppnar upp för allmänheten. Vi tänker 
oss en tydlig gräns mellan vad som finns tillgäng-
ligt för allmänheten och inte. Skolans mer privata 
delar som hemvister med kapprum, klassrum och 
grupprum placeras på det övre planet.

Undersökningar visar att utemiljöer som riktar sig 
till ungdomar mellan 7-18 till 80% nyttjas av killar. 
Projektet ’Flickrum’ av White Arkitekter visar på 
att tjejer och yngre kvinnor i stort saknar ställen 
utomhus att umgås på, till exempel väderskydda-
de platser att sitta och prata på.
Vi vill skapa inkluderande offentliga rum med en 
känsla av trygghet och fokuserar därför på kvinnor 
och flickor. 

FN har identifierat ett antal aspekter man kan job-
ba aktivt med för att skapa en tryggare stadsmiljö 
för kvinnor – och därigenom för alla.

F-99: Rinkebys kunskapsmotor.

Funktionsanalys

Rinkebyskolan och Bredbyskolan idag

Rinkeby anses otryggt och storskaligt och dras 
med ett dåligt rykte likt många andra förorter 
byggda under miljonprogrammet. Ur medias 
rapporter hör man framförallt om problem med 
gängkriminalitet och utanförskap på grund av seg-
regering. För att spä på den negativa bilden som 
allt som oftast ges visar undersökningar att även 
boende i ”byn” upplever stora delar av stadsdelen 
som otrygga.  Såklart är detta inte hela sanningen 
och området rymmer potential i byggd miljö såväl 
som i människorna som befolkar stadsdelen. Dock 
går ryktet hand i hand med ett bristande elev-
underlag, vilket framförallt drabbar högstadiet 
Rinkebyskolan. Ett faktum är att eleverna (med 
föräldrarnas goda minne), väljer att läsa högsta-
dieåren i andra stadsdelar. Detta tycks säga: 

Högstadiet, Rinkebyskolan, ligger i direkt anslut-
ning till centrala Rinkeby med torget och tunnel-
banan. Dock vänder sig skolan mot centrum med 
en baksida bl.a. mottagningskökets inlastningszon. 
Centrum vänder sig på samma sätt med sin bak-
sida mot Rinkebyskolan med en parkering och 
inlastningszoner för torgets butiker. Hela botten-
våningen på Rinkebyskolan ger ett väldigt stängt 
intryck. Endast en entré som vänder sig mot skol-
gården i väster används. Skolans fönster är i dåligt 
skick och dessutom försedda med galler. Galler-
försedda fönster skickar signaler om att här är det 
så farligt att man behöver galler för att känna sig 
trygg.

Sydöst om Rinkebyskolan ligger Bredbyskolan som 
fram till 2013 fungerade som en F-6 skola. Lokaler 
är i relativt gott skick då rustades upp i samband 
med att SFI och jobbtorget flyttade in. Områ-
det mellan de båda skolorna präglas av en vacker 
skogsdunge samt en relativt outnyttjad yta där 
det tidigare stod paviljonger. Ett specifikt problem 
kopplat till de befintliga skollokalerna i Rinkeby-

skolan är också avsaknaden av ett tillagningskök. 
Detta har gjort att standarden på maten, enligt 
eleverna, är under all kritik. Skollunchen utgör, för 
de allra flesta, ett av dagens viktigaste mål varför 
detta med all sannolikhet påverkar den pedagogis-
ka verksamheten på Rinkebyskolan dagligen. 

Skolbyggnaderna i Rinkeby är överlag i varierande 
skick. Om än i delvis behov av renovering så är 
lokaltillgången god. I dagsläget finns det till och 
med mer skollokaler än vad man tror sig kommer 
kunna fylla med grundskola inom en rimlig fram-
tid. Det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv är att 
ta till vara, och renovera, på de lokaler som finns 
snarare än att riva och bygga nytt. Att se ett värde 
i det som redan finns och bygga vidare på det tror 
vi spelar stor roll i ett socialt hållbarhetsperspek-
tiv för stadsdelens självbild.

Problemet är mångfacetterat, och vi tror att 
svaret är likaså. Enligt undersökningar som Rinke-
byskolan genomfört är skolan välfungerande men 
studieresultaten sämre än vad som önskas. 
Undervisningen verkar dock i sig inte vara  huvud-
problemet för det bristande elevunderlaget.  En 
aspekt som tros påverka elevbristen hos den kom-
munala skolan är att en del inför högstadiet hellre 
väljer att söka sig till religiösa friskolor. 

En annan, som vi ser som den potentiellt största, 
anledning till att folk söker sig bort från den kom-
munala skolan och bort från Rinkeby är frågan om 
trygghet. Både i och utanför skolan. 
Trygghetskänslan är såklart ett resultat av en 
verklighet med faktiska upplevelser. Men den kan 
också i allra högsta grad påverkas av rykten och 
vad som sägs i media. Detta är en utmaning som vi 
genom projektet vill arbeta med.

Rinkebyskolan är den mest centralt belägna skolan 
i området, med nära access till Rinkeby Torg och 
tunnelbana. Lägesmässigt har skolan goda förut-
sättningar att bli ”Skolan mitt i byn” som tävlings-
programmet och vi i vårt förslag eftersträvar.

I dagsläget pågår flera stadsutvecklingsprojekt i 
stadsdelen. ’Rinkeby Allé’ stärker det viktiga strå-
ket från centrum och österut. ’Rinkebystråket’ 
utvecklar kopplingen från centrum och norrut 
mot Järvafältet. Som komplement till dessa har vi 
i vårt förslag valt att fokusera på de centrala de-
larna kring Rinkebyskolan och vidare sydväst mot 
Bredbyskolan. Vi ser att detta område är underut-
nyttjat och har potential att växa till ett gemen-
samt stadsdelscampus där skola och lokalsamhälle 
vävs samman.

För att skapa en trygg och hållbar stadsdel, socialt 
och miljömässigt, tar vårt förslag avstamp i idén 
om att förbättra och bygga vidare på strukturer 
som redan finns i Rinkeby, snarare än att riva och 
bygga nytt. Vi ser att detta spelar en stor roll ur 
ett hållbarhetsperspektiv, liksom för stadsdelens 
självbild.

Namnet syftar till en skola som öppnar upp mot 
lokalsamhället och erbjuder undervisning och 
erfarenhetsutbyte för alla åldrar. En kunskapsmo-
tor och mötesplats där lokaler nyttjas flexibelt och 
gränsöverskridande lärande står i fokus. 

Tävlingsprogrammet föreslår en F-9 skola, 
vi föreslår F-99.

Vi ser att en naturlig närvaro av fler vuxna i skolan 
skapar en lugnare pedagogisk miljö för eleverna. 
De vuxna får också en större insyn och förståelse 
för hur ungdomarnas vardag ser ut och kan där-
med utgöra ett större stöd för dem. 

Genom att öppna upp delar av skolmiljön för an-
dra verksamheter kan vi både samutnyttja lokaler 
som annars delvis skulle stå tomma samt skapa 
fler och nya relationer samt ett ägandeskap över 
närmiljön hos invånarna. 

På så vis kan skolan vara en större tillgång för 
stadsdelen och stadsdelens invånare dessutom en 
betydelsefull parameter för skolan.

För att hantera olika perspektiv inom projektet 
och samtidigt skapa ett tydligt helhetsgrepp arbe-
tar vi med en metod som vi kallar för tallriksmo-
dellen. Vår modell består av tre delar:

 • Program (Fysisk programmering av   
  skolmiljö och offentliga rum)
 • Feministisk planering
 • Lokal förankring

Tallriksmodellens delar överlappar varandra men 
hjälper oss samtidigt att fokusera frågeställningar 
och skapa konkreta förslag och strategier. Vårt 
förslag består av en serie injektioner i olika storle-
kar som ibland kan appliceras på mer än ett ställe. 
Tillsammans bildar de en helhet som växer fram 
över tid. Samlade åtgärder som berör den fysiska 
miljön, likväl som beteendemönster och attityder.  

”Vill du lyckas måste du bort 
från Rinkeby”

Vad kan skolan göra för Rinkeby?
Vad kan Rinkeby göra för skolan?

Rinkebyskolans fasad mot Rinkeby torg

”Syns man inte, finns man inte”
 – citat ur dokumentären ”Cherrie - ut ur mörkret”

• Program
 (Fysisk programmering av    
 skolmiljö och offentliga rum)

• Feministisk planering 

• Lokal förankring

Vår vision är att skapa en F-99 skola och vi äm-
nar genomföra den via Tallriksmodellen. Genom 
projektet ser vi en möjlighet att skapa en trygg 
lärandemiljö som lokalsamhället kan känna 
stolthet över. 

Vi ser att skolan kan utgöra en självklar mötes-
plats baserad på kunskap och lärande som kom-
mer hela Rinkeby till gagn. I utbyte får skolan 
engagemang och delaktighet från föräldrar och 
närboende, där fler vuxna i skolmiljön bidrar till 
ett större kunskapsutbyte och en tryggare mil-
jö. Vi nyttjar också lokaler på ett smartare sätt 
och Rinkeby kan bli en förebild för skolor i hela 
landet. Win-win-win.  

”...Vi ser att detta 
område är underutnytt-
jat och har potential att växa 
till ett gemensamt stadsdelscampus 
där skola och lokalsamhälle vävs samman.”



F-99

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6F 1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

F

1

2

3

4

5

6

GS

F

1

2

3

4

5

6

GS

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GS

F

1

2

3

4

5

6

F

1

2

3

4

5

6

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GS

7

8

9

7

8

9

F

1

2

3

4

5

6

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6F
KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNINGKLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

7 8 9 GS F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6 GS

F 1 2 3 4 5 6

7 8 9 GS

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6

F
KLASSFÖRDELNING

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

F 1 2 3 4 5 6
KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6
KLASSFÖRDELNING

1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6 GS

KLASSFÖRDELNING

7 8 9 GS

F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6 GS
KLASSFÖRDELNING

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING

7 8 9 GS

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6F 1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

F

1

2

3

4

5

6

GS

F

1

2

3

4

5

6

GS

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GS

F

1

2

3

4

5

6

F

1

2

3

4

5

6

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GS

7

8

9

7

8

9

F

1

2

3

4

5

6

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6F
KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNINGKLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

7 8 9 GS F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6 GS

F 1 2 3 4 5 6

7 8 9 GS

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6

F
KLASSFÖRDELNING

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

F 1 2 3 4 5 6
KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6
KLASSFÖRDELNING

1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6 GS

KLASSFÖRDELNING

7 8 9 GS

F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6 GS
KLASSFÖRDELNING

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING

7 8 9 GS

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6F 1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

F

1

2

3

4

5

6

GS

F

1

2

3

4

5

6

GS

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GS

F

1

2

3

4

5

6

F

1

2

3

4

5

6

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GS

7

8

9

7

8

9

F

1

2

3

4

5

6

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6F
KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNINGKLASSFÖRDELNING KLASSFÖRDELNING

1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

7 8 9 GS F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6 GS

F 1 2 3 4 5 6

7 8 9 GS

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

F 1 2 3 4 5 6

F
KLASSFÖRDELNING

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

ASKEBY-
SKOLAN

RINKEBYSKOLAN/ 
BREDBYSKOLAN

KVARNBY-
SKOLAN

KNUTBY-
SKOLAN

F 1 2 3 4 5 6
KLASSFÖRDELNING

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6
KLASSFÖRDELNING

1 2 3 4 5 6 GS

7 8 9 GS

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6 GS

KLASSFÖRDELNING

7 8 9 GS

F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING
F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6 GS
KLASSFÖRDELNING

7 8 9

F 1 2 3 4 5 6

KLASSFÖRDELNING

7 8 9 GS

F 1 2 3 4 5 6

Elevfördelning 

Mätta kunskapslusten!

Program

Rinkeby torg och Rinkebyskolan får 
en tydligare koppling genom att 
två baksidor vänds till framsidor.

1. Rinkebyskolan får en ny tillbyggnad 
med bla matsal och ny publik entré som 
öppnats upp med fler publika funktioner.

2. Ny lekpark kopplar Rinkebyskolan 
och Bredbyskolan

3. Urban odlingslott 4.

Eftersom skolorna i Rinkeby i dagsläget har myck-
et goda lokaltillgångar, dock med ett varierat 
renoveringsbehov som tävlingsprogrammet visar, 
ser vi att det även finns fysiskt utrymme att byg-
ga vidare på idén att lägga till fler verksamheter 
och samutnyttja lokaler. Däremot behöver man se 
över en omprogrammering och elevfördelning för 
att vitalisera outnyttjade skollokaler och områden 
i stadsdelen. 

För samtliga skolor i Rinkeby finns det möjlighet 
att skapa mer utrymme genom att se över sin 
schemaläggning av lokaler kopplat till läroplanen. 
Exempelvis kan man se att det teoretiska behovet 
av ämnesgenerella lokaler, tex det klassiska ”hem-
klassrummet”, för en två-parallellig F-9 skola är ca 
10 st. Med i beräkningen finns då 30% luft för att 
underlätta schemaläggningen. Ger man då varje 
klass ett eget hemklassrum, dvs 20st, är det i teo-
rin 10st som står tomma.

En näringsrik kost är A & O för lärande och välmå-
ende och vi ser att skollunchen utgör ett av da-
gens viktigaste mål för många. Vi vill därför lyfta 
vikten av ett lagat mål mat och hur mat dessutom 
på olika sätt kan bidra till den pedagogiska skol-
verksamheten samt till stadsdelen socialt och 
stadsmässigt. Enligt eleverna är skolans mat idag 
under all kritik. Därför föreslår vi att fokus läggs 
på att bygga ett nytt tillagningskök och matsal. 

Matsalen har ett metodkök för hemkunskap. 
Metodköket fungerar för matlagningskurser ef-
ter skoltid och matsalen kan hyras ut till event. 
Andra lokaler som kan nyttjas flexibelt när de 
inte är schemalagda är slöjdsalar, ateljélokaler, 
musikstudios och lokaler för teoretiska ämnen. 
Skolans aula och samlingssal kan också nyttjas för 
kulturella evenemang under kvällar och helger. En 
viktig funktion är också en större publik toalett för 
kvinnor och icke-binära, så att de inte behöver gå 
hem vid behov. 

Rinkebyskolan renoveras enligt behov och byggs 
om.  Bla byts de gallerförsedda fönstren ut mot 
andra säkerthetsglas som inte skriker kriminalitet 
och ger ett mer välkomnande intryck. 

Bottenvåningen öppnas upp och här placeras alla 
publika funktioner som kan samnyttjas med resten 
av stadsdelen. 
Den nya publika bottenvåningen ges en ny entré 
som riktar sig mot Rinkeby torg.

Öppna upp skolans bottenvåning!Göra plats för fler publika funktioner
Skollagens 

timplan  
Totalt låg och 

mellan
Tid för 

sepcifikt 
klassrum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

Tid för sepcifikt 
klassrum

Ämnets egna 
rum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

akcev/hakcev/hakcev/hakcev/hrammit

94,091,000,5375,682,011,000,5317,300,032dliB

Hem- och konsumentkunskap 118,00 1,03 35,00 0,03 0,08 3,37 35,00 0,10 0,25

60,114,000,5392,4146,042,000,5375,800,005asläh hco ttordI

94,091,000,5375,623,021,000,5392,400,032kisuM

07,072,000,5334,904,061,000,5334,500,033djölS
Svenska eller svenska som 

61,322,100,5375,2455,289,000,5392,4300,0941kårpsardna

20,193,000,5317,3195,032,000,5300,800,084akslegnE

93,229,000,5341,2367,186,000,5317,3200,5211kitametaM

Geografi, historia, religionskunskap, 
88,127,000,5392,5231,144,000,5332,5100,588paksnuksllähmas

Biologi, fysik, kemi, teknik 800,00 9,60 35,00 0,27 0,71 17,14 35,00 0,49 1,27

86,062,000,5341,901,040,000,5373,100,023lavkårpS

18,013,000,5319,0114,061,000,5375,500,283lav snevelE

Totalt behov:
Av antal fullt belagda 
ämnesgenerella lokaler

49,928,355,625,2

Skollagens 
timplan  

Totalt låg och 
mellan

Tid för 
sepcifikt 
klassrum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

Tid för sepcifikt 
klassrum

Ämnets egna 
rum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

akcev/hakcev/hakcev/hakcev/hrammit

94,091,000,5375,682,011,000,5317,300,032dliB

Hem- och konsumentkunskap 118,00 1,03 35,00 0,03 0,08 3,37 35,00 0,10 0,25
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94,091,000,5375,623,021,000,5392,400,032kisuM

07,072,000,5334,904,061,000,5334,500,033djölS
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20,193,000,5317,3195,032,000,5300,800,084akslegnE

93,229,000,5341,2367,186,000,5317,3200,5211kitametaM

Geografi, historia, religionskunskap, 
88,127,000,5392,5231,144,000,5332,5100,588paksnuksllähmas

Biologi, fysik, kemi, teknik 800,00 9,60 35,00 0,27 0,71 17,14 35,00 0,49 1,27

86,062,000,5341,901,040,000,5373,100,023lavkårpS

18,013,000,5319,0114,061,000,5375,500,283lav snevelE

Totalt behov:
Av antal fullt belagda 
ämnesgenerella lokaler

49,928,355,625,2

Skollagens 
timplan  

Totalt låg och 
mellan

Tid för 
sepcifikt 
klassrum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

Tid för sepcifikt 
klassrum

Ämnets egna 
rum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

akcev/hakcev/hakcev/hakcev/hrammit

94,091,000,5375,682,011,000,5317,300,032dliB

Hem- och konsumentkunskap 118,00 1,03 35,00 0,03 0,08 3,37 35,00 0,10 0,25

60,114,000,5392,4146,042,000,5375,800,005asläh hco ttordI
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86,062,000,5341,901,040,000,5373,100,023lavkårpS

18,013,000,5319,0114,061,000,5375,500,283lav snevelE

Totalt behov:
Av antal fullt belagda 
ämnesgenerella lokaler

49,928,355,625,2

Skollagens 
timplan  

Totalt låg och 
mellan

Tid för 
sepcifikt 
klassrum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

Tid för sepcifikt 
klassrum

Ämnets egna 
rum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

akcev/hakcev/hakcev/hakcev/hrammit

94,091,000,5375,682,011,000,5317,300,032dliB

Hem- och konsumentkunskap 118,00 1,03 35,00 0,03 0,08 3,37 35,00 0,10 0,25

60,114,000,5392,4146,042,000,5375,800,005asläh hco ttordI

94,091,000,5375,623,021,000,5392,400,032kisuM

07,072,000,5334,904,061,000,5334,500,033djölS
Svenska eller svenska som 

61,322,100,5375,2455,289,000,5392,4300,0941kårpsardna

20,193,000,5317,3195,032,000,5300,800,084akslegnE

93,229,000,5341,2367,186,000,5317,3200,5211kitametaM

Geografi, historia, religionskunskap, 
88,127,000,5392,5231,144,000,5332,5100,588paksnuksllähmas

Biologi, fysik, kemi, teknik 800,00 9,60 35,00 0,27 0,71 17,14 35,00 0,49 1,27

86,062,000,5341,901,040,000,5373,100,023lavkårpS

18,013,000,5319,0114,061,000,5375,500,283lav snevelE

Totalt behov:
Av antal fullt belagda 
ämnesgenerella lokaler

49,928,355,625,2

Läroplanens 
timplan

Skollagens 
timplan  

Totalt låg och 
mellan

Tid för 
sepcifikt 
klassrum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

Tid för sepcifikt 
klassrum

Ämnets egna 
rum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

akcev/hakcev/hakcev/hakcev/hrammit

94,091,000,5375,682,011,000,5317,300,032dliB

Hem- och konsumentkunskap 118,00 1,03 35,00 0,03 0,08 3,37 35,00 0,10 0,25

60,114,000,5392,4146,042,000,5375,800,005asläh hco ttordI

94,091,000,5375,623,021,000,5392,400,032kisuM

07,072,000,5334,904,061,000,5334,500,033djölS
Svenska eller svenska som 

61,322,100,5375,2455,289,000,5392,4300,0941kårpsardna

20,193,000,5317,3195,032,000,5300,800,084akslegnE

93,229,000,5341,2367,186,000,5317,3200,5211kitametaM

Geografi, historia, religionskunskap, 
88,127,000,5392,5231,144,000,5332,5100,588paksnuksllähmas

Biologi, fysik, kemi, teknik 800,00 9,60 35,00 0,27 0,71 17,14 35,00 0,49 1,27

86,062,000,5341,901,040,000,5373,100,023lavkårpS

18,013,000,5319,0114,061,000,5375,500,283lav snevelE

Totalt behov:
Av antal fullt belagda 
ämnesgenerella lokaler

49,928,355,625,2

Skollagens 
timplan  

Totalt låg och 
mellan

Tid för 
sepcifikt 
klassrum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

Tid för sepcifikt 
klassrum

Ämnets egna 
rum

Beläggnings-grad 2 parallell     Med 
30% luft

akcev/hakcev/hakcev/hakcev/hrammit

94,091,000,5375,682,011,000,5317,300,032dliB

Hem- och konsumentkunskap 118,00 1,03 35,00 0,03 0,08 3,37 35,00 0,10 0,25

60,114,000,5392,4146,042,000,5375,800,005asläh hco ttordI

94,091,000,5375,623,021,000,5392,400,032kisuM

07,072,000,5334,904,061,000,5334,500,033djölS
Svenska eller svenska som 

61,322,100,5375,2455,289,000,5392,4300,0941kårpsardna

20,193,000,5317,3195,032,000,5300,800,084akslegnE

93,229,000,5341,2367,186,000,5317,3200,5211kitametaM

Geografi, historia, religionskunskap, 
88,127,000,5392,5231,144,000,5332,5100,588paksnuksllähmas

Biologi, fysik, kemi, teknik 800,00 9,60 35,00 0,27 0,71 17,14 35,00 0,49 1,27

86,062,000,5341,901,040,000,5373,100,023lavkårpS

18,013,000,5319,0114,061,000,5375,500,283lav snevelE

Totalt behov:
Av antal fullt belagda 
ämnesgenerella lokaler

49,928,355,625,2

Totalt hela 
grundskolan

9,94

Tid för resp. 
klassrum

Beläggnings-
grad av resp 

klassrum

2 paralleller 
med 30% 
extra luft

12

3

4

Idag

Renovering och tillbyggnad
av Rinkebyskolan/ 
Bredbyskolan (F-99) Något ökat elevtryck

Något ökat elevtryck

Knutbyskolan kvarstår som F-6 
då elevunderlaget inte räcker för 
ytterligare en 2-parallellig åk 7-9.

Renovering av Kvarnbyskolan som 
är i stort behov. Dess elever flyttas 
främst till Rinkeby/Bredbyskolan

Steg 1 Färdig fördelningDenna illustration visar hur 
Rinkebys skolor organsikt 
kan växa till ett slutresultat 
där samtliga skolor utom 
Knutbyskolan blir 2 parallelliga 
F-9 skolor med extra publika 
funktioner, F-99 Skolor! 
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F-99

Urban odling

De förlängda skolgårdarna

Deltagande Aktiviteter Sociala Medier

Tydligare koppling till Rinkebytorg

Publik entré och matsal

Feministisk planering

Lokal förankring

Trafiksepareringen som är en grundläggande faktor i stadspla-
neringen av Rinkeby gör att man få färre ”ögon på vägen”, en 
bidragande faktor till otrygghet. Vi föreslår att de positiva kvali-
teterna som separeringen ändå besitter förstärks för att öka 
tryggheten. Detta genom att skapa en tydlig hierarki av gång-
vägarna och jobba med markbeläggning, tydlig skyltning och 
belysningskoncept för att framhäva de mest använda stråken. 
På så vis ökar orienterbarheten samt att fler människor lockas 
dit och på så vis får vi en högre folktäthet och ”fler ögon på 
vägen”.

Som en del av stadsmiljön mellan Rinkebyskolan och Bredby-
skolan anläggs en odlingslott med växthus på en del av den 
tomma ytan framför Bredbyskolan. Denna urbana odling tillför 
ett nytt inslag i stadsbilden med fruktträd, odlingslådor och 
växthus som lyser upp i området under kvällstid. 

Förhoppningen är att skolan skall sköta lotterna och dessa skall 
användas i pedagogiskt syfte men också som krydda till det nya 
tillagningsköket och som social mötesplats för stadsdelen.

För den nya F-99 skolan kommer Rinkebyskolan och Bredbys-
kolan behöva en tydligare koppling amt en skolgård som även är 
anpassad för yngre barn. Vårt förslag är att anlägga en lekpark 
som länk och förlängning mellan de båda skolornas skolgårdar. 

Ett lekparksstråk med god belysning, omhändertagen lekmiljö 
i sunda material samt väderskyddade sittplatser som även kan 
nyttjas av allmänheten. Lekparksstråket markeras med markbe-
läggning som utgör en mjuk men tydlig avgränsning så kullen 
intill blir en naturlig del i äventyret.  

För att skapa engagemang och lokalt ägandeskap i projektet bjuder 
vi in stadsdelens invånare till workshops där de både bygger och 
planerar delar av projektet. Till exempel kan växthuset och odlingslå-
dorna byggas med lokal arbetskraft. 

För att gestalta utemiljön tillsammans med elever och invånare hålls 
workshops för hur dessa delar ska utformas. Vissa av de nya ute-
möblerna byggs genom en snickerikurs i träslöjden. En trygghets-
vandring genomförs i ett tidigt skede för att belysa hur stadsdelen 
upplevs från olika perspektiv. I renoveringen av skolans lokaler sä-
kerställs praktikplatser för ett antal Rinkebybor. På så sätt kan in-
tresserade få chansen att lära sig ett nytt yrke. 

Vi ser att gemensamma aktiviteter sammanlänkar och skapar ge-
menskap. Då projektet kommer att pågå över tid ser vi med fördel 
att tillfälliga event kan fortgå under processen, varav vissa kan fort-
sätta när skolan står klar. För att platsetablera F-99 skolan som ett 
stadsdelscampus förläggs alla aktiviteter till skolans utökade områ-
de. Exempel på aktiviteter är:

• Ska vi byta grejer? – En dag där kläder, böcker, möbler och prylar 
byter ägare.

• Matfestival – Picnic, foodtruck och lokala stjärnskott uppträder 
på den öppna scenen. 

• Utomhusbio under stjärnorna.

Bilden av oss själva skapas ofta genom andras ögon. Som ett sätt att 
”ta tillbaka” Rinkebys rykte, och låta stadsdelens invånare och elever 
definiera sin självbild på egen hand, föreslår vi en rad digitala injek-
tioner:

• F-99 ges ett eget Instagram-konto som på roterande basis    
styrs av skolans elever.

• En app för området lanseras. Här kan du enkelt se aktuella event, 
boka rum i skolans publika delar, hitta en kompis som lär dig ett 
nytt språk eller hjälper dig med hemläxan. Här kan du också en-
kelt hitta vaktmästare såväl som trygghetsvärdar. 

• En ny hemsida lanseras för F-99. Här finns information om skolan 
och onlinekurser som kommer hela stadsdelen till godo.

Genom att ta ett ordentligt grepp om stadsmiljön mellan Rin-
keby torg och Rinkebyskolan vänder vi en baksida till en framsi-
da. 

Vi föreslår att parkeringsinfarten förläggs söder om p-ytan från 
södra rinkebygången för att frigöra viss trafik från Skårbygränd 
som blir ett gångfartsområde. Parkeringen fyller en viktig funk-
tion i detta läge men får en ny permeabel yta som tar bättre 
hand om regnvattnet. Fasaderna i bottenvåningen öppnas upp 
med större glaspartier och hela stråket från torget till skolan får 
ny markbelägging i mönsterlagd marksten. Ett nytt belysnings-
koncept skapar identitet och tryggare kvällsmiljö. 

Ett tydligt markerat övergångställe kopplar över ’Rinkebystrå-
ket’ till en ny plats framför Rinkebyskolans nya publika entré 
och matsal. Den nya publika entrén förvandlar något som tidi-
gare var en baksida till ett nytt skyltfönster för Rinkebyskolan 
mot resten av staden.

Den publika ytan tar tydligt slut där skolgården börjar mot vil-
ken den mer privata eleventrén också vetter. Detta signaleras i 
markbeläggning samt belysning. En tydlig men mjuk gräns.

Gångvägarna ges en hierarki

Gångnät idag. Föreslagen hierarki.


