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I den bästa skolan är fundamentet trygghet. När det är på plats kan 
det byggas vidare med hållbara miljöer för lärande och rörelse.

I Rinkebyskolans nya tomrum, som skapats genom den yttre program-
meringen, etableras nya, öppna speciallokaler för kreativt, praktiskt 
och virtuellt lärande. Speciallokaler som är tillgängliga också utanför 
skolans öppningstid.

Med en holistisk hållbarhetskoncept som tar utgår från existerande 
byggnader, lokaler och platser,  görs medvetna tilltag som minimerar 
resursförbrukningen och maximerar elevernas miljömedvetande.

Samlat blir Nya Rinkebyskolans inre och yttre “lapptäcke” en unik, 
hållbar strategi för den bästa skolan: integrerad i sin närmiljö och med 
vidöppna fönster mot omvärlden!

TRYGGHET NYA RINKEBYSKOLANS INRE LOKALPROGRAM HÅLLBARHET NYA RINKEBYSKOLAN | LAPPTÄCKET
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 LAPPTÄCKET | NYA RINKEBYSKOLAN

Visionen är att alla barn och unga i Rinkeby väljer att gå 
hela sin grundskoleutbildning i stadsdelen där de bor. I en 
skola där barns perspektiv och behov sätts i första rummet 
och som signalerar värdet av kunskap, främjar rörelse och 
hälsa och ger jämlika förutsättningar för lek och lärande.

En hållbar skola med minimal belastning på naturens 
resurser och maximalt värde för alla Rinkebybor. En le-
vande och attraktiv skola integrerad i sitt samhälle där tillit 
mellan medborgare byggs tillsammans med kunskap och 
gemenskap.

NYA RINKEBYSKOLAN | LAPPTÄCKET föreslår en koncep-
tuell strategi för att skapa den bästa skolan. Förslaget tar 
utgångspunkt i den existerande Rinkebyskolan och dess 
byggnadskropp samt stadsdelen Rinkeby och den struktur 
och materialitet som kännetecknar Rinkeby. Men vi menar 
konceptet inte är geografiskt bundet, utan handlar om hur 
vi skapar den bästa skolan i den stadsdel den nu ligger. 
Målet är att utbilda och undervisa barn och unga till att bli 
medvetna och aktiva demokratiska medborgare.

Förslaget för utvecklingen av grundskolans lokaler i Rinke-
by innehåller en analys av Rinkeby som kopplas till ett 
arkitektoniskt koncept: Lapptäcket. I analysen beskrivs vil-
ka funktioner och strukturer som vi menar kan beröras i och 
i anslutning till de befintliga skollokalerna i Rinkebyskolan 
för att skapa en bra, attraktiv och hållbar skola. Analysen ser 
också på de lokala resurserna som ligger utanför skolan.

Med denna analys som utgångspunkt presenteras ett förs-
lag till arkitektonisk lösning för hur skollokalerna i Rinke-
byskolan med omgivning kan utvecklas på sikt. Vi har valt 
att fokusera både på Rinkebyskolan och dess närområde 
då vi  menar att kvaliteten av undervisningen på skolan är 
direkt kopplad till stadsdelen och omvärlden. Därför spän-
ner konceptet mellan stadsplanering, landskapsutformning 
och tillägg i befintliga byggnadsstrukturer till nybyggnation-
er, om- och tillbyggnader, interiörer och enskilda objekt.

Lapptäcket är ett generöst förslag, både fysiskt och tids-
mässigt. Konceptet är fysiskt skalbart och tidsmässigt 
elastiskt. Man kan experimentera och leka med konceptet. 
Det enda som är avgörande för förslagets livskraft är att det 
är lokalt förankrat. För att Lapptäcket ska fungera måste 
engagerade och inflytelsesrika elever, föräldrar, lärare och 
Rinkebybor hjälpas åt att sy det samman!

För det är människor och våra relationer som syr sam-
man lapptäcket till en hållbar helhet för ett tryggt lärande 
i skolan och trygga miljöer för att vara fysiskt aktiv i. Med 
förslaget vill vi skapa de optimala förutsättningarna för att 
barn och unga i Rinkeby får möjlighet att uppnå deras fulla 
potential.

NYA RINKEBYSKOLAN

NYA RINKEBYSKOLANS YTTRE LOKALPROGRAM SKOLANS MEDVETNA FÖRANKRING I STADSDELEN SKOLAN I STADSDELEN OCH STADSDELEN I SKOLAN

Lokala resurser och möjligheter som kan knytas till skolan identifieras 
i en öppen brukarprocess. De aktiviteter som saknas för skolan i stads-
delen för att skapa sammanhang ska också läggas in i programmet.

Nya aktiviteter och lokaler för skolan i Rinkeby ska placeras strategiskt för 
att sy den existerande stadsdelen samman och skapa trygga förbindelser 
som ökar det sociala livet med nya platser för möten och rörelse.  

Planeringen av Nya Rinkebyskolans aktiviteter ute i stadsdelen ska 
bygga på trygghet, hållbarhet, rörelse och utbildning och peka ut i 
världen och tillbaka in i skolan.

Situationsplan 1:1000

Bottenvåningen i Nya Rinkebyskolan

Optimalt utnyttjande av 
existerande byggnader

TRYGGHET

Solceller
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NYA RINKEBYSKOLAN | ANALYS
I vår analys av Rinkeby har vi sett på stadsdelen ur ett hållbart 
och trygghetsskapande perspektiv där skolans behov av de bäs-
ta lärandemiljöerna och med önskan att uppmuntra eleverna 
till ett sunt och aktivt liv i vardagen. Rinkeby har väldigt många 
inneboende kvaliteter som med en ny blick på den fysiska ge-
staltningen kan blomstra ytterligare.

För att skapa grunden för en god undervisningsmiljö krävs att 
dessa kvaliteter får möjlighet att etablera sig i staden. Därför 
handlar vår analys om att finna fragment i Rinkeby som är 
meningsfulla för skolan och eleverna. Det kan vara allt från en 
tom lokal i bostads–kvarteret som kan omvandlas till en kamp-
sportslokal för tjejer till ett nytt Mathus för kommande gourm-
etkockar. 

Analysen handlar också om hur dessa möjligheter i staden kan 
ersätta och frigöra existerande undervisningsrum och därmed 
ge plats åt nya, fysiska möjligheter i den Nya Rinkebyskolan.

PARKERING

HÅLLBARHET

KULTUR | HANDEL STRÅKINSTITUTIONER
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NÄRANDE OCH LÄRANDE

“We need 
friction 
instead of 
consensus 
and culture
instead of
economics”
Mark Minkjan

EN INKLUDERANDE 
STAD
Många av stadens offentliga platser i Rinkeby är 
monofunktionella, uppfyller ett special behov, som 
t.ex. bollspel. Aktiviteterna som oftast endast lockar 
yngre, redan fysiskt aktiva män.

Med Nya Rinkebyskolan och Lapptäcket vill vi kom-
plettera det monofunktionella med multifunktionella 
och könsneutrala händelser och överlappande ak-
tiviteter som överlappar gränserna mellan oss och 
våra aktiviteter och som lockar en mer osäker och 
sökande grupper att vara aktiv i ett varierat stads-
rum som ger friheten att välja typ av aktivitet och 
grad deltagande. Där det också känns okey att bara 
betrakta från nischer i stadsrummet.

LOKALA RESURSER
GLOBALA MÖJLIGHETER

STRUKTURER OCH 
MATERIAL

Morgondagens elever i Rinkeby ska rustas för en 
alltmer globaliserad och komplex värld. Och det 
globala finns i nära. Mångfalden i Rinkeby är en av 
områdets största resurser. 

Nya Rinkebyskolan ska vara länken och utsiktsplat-
sen för olika åldrar, kön och etnicitet mot världen. 
Därför ska skolan vara inviterande och välkomnande 
för alla och interagera med den lokala världen och 
alla de resurser som kan hjälpa eleverna att kunna 
agera i det nära, med näringsliv och kulturliv, för att 
sedan möta med den stora världen utanför Rinkeby, 
utanför Stockholm och bortom Sveriges gränser. 

DET ÄR PLATS FÖR 
ALLA I RINKEBY!

DEN BÄSTA 
SKOLAN

Utvecklingen av en bra stad och en bra skola hänger 
samman. Därför är det viktigt att nyansera analysen 
av Rinkeby och ge rinkebyborna möjligheten att 
påverka och prägla sin stad och sin skola. Medierna 
har bidragit till en blandad bild av Rinkeby. Rinkeby 
är synonymt med mångfald och energi, livslust och 
fördomsfrihet.

För i Rinkeby ligger framtidspotentialen! Inte bara 
för Rinkeby, utan för hur hela vårt demokratiska och 
solidariska samhälle ska utvecklas vidare med ut-
suddade nationella gränser och globala nätverk. Det 
är i Rinkeby framtidens mest kapabla medborgare 
finns bland de unga människorna, med rötter i både 
Rinkeby och i världens alla kulturer.

TID TIL NÄTVERK
Är den nuvarande höga arbetslösheten i Rinkeby en 
outnyttjad resurs som både individer och skolor kan 
dra nytta av?

I Nya Rinkebyskolan ska föräldrar och boende en-
gageras i skolans liv. Både för att öka kontakten till 
och mellan föräldrarna och för att stärka det lokala 
nätverket. Aktiva och engagerade föräldrar, lärare 
och andra lokala aktörer ökar förtroendet för skolan, 
vilket förbättra elevernas resultat, minskar konflik-
ter och verkar studiemotiverande. 
 

En ny aktivitet och funktion som i Nya Rinkebys-
kolans lapptäcke är att driva en satellit till en större 
åter–brukscentral i Rinkeby. Eleverna ska uppmun-
tras i att tänka i kretslopp och i företagsamhet. En 
Återbrukscentral är en programmatisk stark funk-
tion att väva in i lapptäcket av lokala resurser. 

En återvinningsgalleria är hållbar förtagssamhet. 
Genom att reparera och uppgradera (up-cyckling) 
begagnade prylar, kan skolans verkstäder utnyttjas i 
samarbete med föräldrar och näringsliv. Här skapas 
relevant kunskap om hållbarhet, hantverk och att 
göra affärer. En välskött återvinningsgalleria blir 
en attraktion i Rinkeby, ett unikt undervisningspro-
jekt som också uppmuntrar till att ut–nyttja skolans 
lokaler både i skoltid och efter.

UP-CYCLING!   

RINKEBYSKOLAN
Rinkebyskolan ligger centralt i Rinkeby, men är or-
ganiserad som en inåtvänd struktur som inte är in-
viterande. De monofunktionella utomhusarealerna 
inbjuder heller inte till ett mångfacetterat och levande 
ungdomsliv runt skolan under eller efter skoltid. 
Skolan interagerar inte med de omgivande bostad-
shusen, de centrala stråken eller Rinkeby centrum. 
Idag är kontrasten mellan hemmet och skolan stor.
Genom att öppna upp skolan och skapa attraktiva 
funktioner och lokaler i skolan samt genom att gra-
duera och programmera området runt skolan ända 
ut till bostadshusen, skapar Nya Rinkebyskolan broar 
mellan skola och hem. Nya Rinkebyskolan blir genom 
konceptet Lapptäcket en integrerad del av en levande 
och mångfaldig stadsdel, där skolan lockar både om 
dagen och kvällen och där stadens funktioner vävs 
ihop och skapar trygga och meningsfulla övergångar.

Rinkeby byggdes som en del av Miljonprogrammet 
i slutet av 1960-talet. Bebyggelsen är robust och tål 
både renovering och om- och tillbyggnader. 

Rinkeby och Rinkebyskolan har stor potential för en 
hållbar utveckling där de stora plana takytorna och 
utomhusarealerna kan utnyttjas för dagvattenhan-
tering för verksamheter som t.ex. biltvätt eller för de 
boende till toalettspolning eller tvätt. Ytorna lämpar 
sig också för solceller eller solpaneler och de höga 
husen kan utnyttjas till vindkraft. De öppna ytorna kan 
också få nya taklandskap med olika biotoper för att 
maximera den biologiska mångfalden.

Det är viktigt att de eleverna och de boende driver 
dessa hållbarhetsprojekt och också får nyttan av de. 
Det kan göra dessa hållbara miljöprojekt ekonomisk 
starka och knyta invånarna samman om ansvaret och 

Sund och varierad kost är nödvändig för att skaffa sig 
ny kunskap och ha en fysiskt stark och smidig kropp. 
Dessutom binder mat människor samman mer än 
någonting annat. Därför föreslår vi som en ytterligare 
katalysator för utvecklingen av Nya Rinkebyskolan 
och dess omgivning ett nytt Mathus. Ett mathus som 
kan fungera både som skolan skolkök och matsal, 
men också som hela Rinkebys och folkkök.

Alla skolorna i Rinkeby ska ha köksträdgårdar som 
levererar lokalt producerad mat till köket, liksom 
alla boende också kan leverera sin skörd från deras 
stadsträdgårdar eller deras kolonier. I utbildningen 
blir matlagning och gastronomi integrerat i experi-
mentköket, The Green Lab mm. Sund mat och näring-
skunskap kommer att vara en stödjande idé och en 
profilering av Rinkebyskolorna. Och mathuset blir 
därför en viktig del av skolans läromiljö. 

Från parkering till park ... Parkeringen vid Rinkeby 
centrum omvandlas till en livlig skolpark, där hela 
stadsdelens mångfald får plats att uttrycka sig och 
där Rinkebys skolor kan komma nära Rinkeby cen-
trum med urbana utbildningsstationer för exkursion-
er vidare i världen.

I nära dialog med Rinkeby invånare kan parken bli en 
vibrerande mötesplats, en friktionszon, med positiva 
stressfält där barriären bryts ner mellan människor 
och där nya bekantskaper och kunskaper kan uppstå 
och utvecklas. Genom varierande grönska, hållbara 
material, differentierad belysning och mängd olikar-
tade aktiviteter blir det ett nytt urbant centrum som 
kopplar skolan till Rinkebytorget. Parken kommer att 
vara besökt och levande dygnet runt, vilket bidrar till 
att öka tryghetskänslan i hela området.

GRÖNOMRÅDEN

AKTIVERADE TOMRUM
Många hus i Rinkeby upplevs slutna och inåtvända. 
Platsen framför husen är ofta oanvända och övergi-
vna. Dessa mellanrum och tomrum kan utnyttjas av 
skolan för att med sina aktiviteter komma närmare 
elevernas hemmiljö och skapa ytterligare en bro 
mellan hem och skola. 

Skolornas närhet ger nya intressanta och kanske 
oväntade möten, bidrar till liv mellan husen, stärker 
de sociala relationerna och ökar känslan av trygg-
het. Kanske är det tillfälliga och mobila under-
visningsstationer som kan placeras efter projekt, 
ämne eller praktikperiod och som kan flyttas runt i 
Rinkeby efter behov. 

Rinkeby är rationellt och funktionellt planerat i ett 
repetitivt mönster: storskaliga bostadskvarter och 
platser mellan husen utan liv och rörelse. Områdets 
centrum präglas av betong och asfalt som i denna 
storskalighet och monomaterialitet blivit synonymt 
med något negativt.

Genom varsam renovering och omtänksamma om- 
och tillbyggnader kan nya, hållbara material och ny 
växtlighet komplettera den existerande strukturen. 
Här kan Nya Rinkebyskolans om- och tillbyggnader 
samt skolans kommande komplementbyggnader 
ute stadsdelen skapa välgörande kontraster och 
intressanta skalförskjutningar i både strukturen och 
i materialiteten.

RINKEBY / SKOLAN
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TEAM FYSISK:           

FOLKESKOLEREFORMEN
Folkeskolereformen kan vise sig at blive lidt af en gave til de ud-

satte boligområder, da der vil være politisk vilje til allianceskolen. 

Folkeskolereformen taler om at åbne skolen op og om at lave 

anvendelsesorienteret undervisning. At fremme eksterne samar-

bejder og at benytte sig af en bred vifte af læringsmiljøer uden-

for skolens mure, ligger dermed i tråd med folkeskolereformens 

intentioner. Allianceskolen skal således forstås som en videreud-

vikling – ja ligefrem en total udfoldelse af folkeskolereformen. 

DE INFORMELLE RUM KAN 

UDNYTTES OG UDVIKLES
Forskning viser at 70% af læring sker udenfor den traditionelle 

undervisningssituation, det kan være i frikvartererne, på vej til sko-

le eller på vej fra det ene undervisningslokale til det næste. Det 

betyder at mellemrummet mellem undervisningssituationerne skal 

indgå i planlægningen af allianceskolen. Børnene skal opleve 

flere autentiske miljøer og de skal have flere stimuli. 

RAMMER FOR ALLIANCESKOLEN
KERNEIDÉ 4

BØRNENE SKAL UD AF 

GLASKLOKKEN
Allianceskolen skal sikre, at børnene i de udsatte boligområ-

der vokser op som samfundsborgere, og at de dermed undgår 

glasklokken. Skolen skal organiseres, så børnene gennem skole-

gangen ”erobrer” et større geografisk område og får erfaringer 

og netværk der rækker langt ud over hvad det udsatte boligom-

råde kan tilbyde. 

§
70%

30%

BRUG ALTERNATIVE KILDER TIL 

LÆRINGSMSÆSSIG RIGDOM
Der stilles større og større krav til den danske folkeskole og 

samtidigt bliver budgetterne mindre. Derfor må skolerne udnytte 

andre og alternative ressourcer end de kommunale kroner. Det 

kan ske ved at danne partnerskaber og samarbejder med andre 

aktører, både private, offentlige og frivillige: Boligforeningerne og 

bebyggelserne kan bidrage med bygninger og steder, forældre-

ne kan bidrage med en bred vifte af fagligheder, gastronomiske 

kompetencer, sprog og mandetimer, erhvervslivet kan bidrage 

med faciliteter, eksperter og sponsorater etc. Skolerne har også 

selv en masse at tilbyde det omgivende samfund, og dermed 

kan skolerne selv blive centrum for mangfoldighed i anvendelse 

og input.

30 %

LAPPTÄCKET

Aktiva golv!
Golvets programmeras till 
aktiviteter och händelser. Ta 
det lugnt så du inte missar 
något!

Aktiva tak!
The Green Lab är ett 
växthus för mat- och 
växtproduktion, i 
unervisningen och för 
köket.

Aktiva tak!
En undervisningsstation i energi 
som presenterar, samlar och pro-
ducerar energi: sol, vind, regn.

Rörelser
Grönt rörelsesrum med en 
mångfald av möjligheter.

Biologi 
Undervisning om naturen. 
I naturen.

Aktiva golv!
Amfiteaterna för samling, un-
dervisning och uppträdanden. 

Kreativ verkstad:
Musik och teater där 
du också kan öva 
efter skoltid.

Aktiva golv!
Den öppna agoran för 
platskrävande diskus-
sioner och utställningar.

Passiva nischer!
När du bara vill ha 
lugn och ro och inte 
bli observerad.

Virtual Reality Lab
Bli uppkopplad till allt 
och alla - på nolltid 
och i 3D!

Hang-out-boxar
Satellit till Återbrukscentralen

SKOLANS YTTRE PROGRAM | THE GLOKAL SCHOOL
Skolans yttre program i stadsdelen ska sträva efter att skolan inte-
greras i staden på ett meningsfullt sätt. Vi vill sy den fragmenterade 
staden samman med hållbara och trygga miljöer som ger grogrund 
för lärande och fysisk aktivitet. 

LOKALA RÖTTER
Nya Rinkebyskolab ska i närområdet organiseras för att säkra att 
barnen genom skolan ”erövrar” ett större geografiskt område och får 
erfarenheter och gemensamheter bortanför sitt bostadskvarter. Bar-
nen ska bli trygga, lokala världsmedborgare!

ALTERNATIVA LÄROMILJÖER
Det är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart att utnyttja andra 
och alternativa resurser i närområdet. Liksom det är hållbart att skolan 
utnyttjas mer av andra än elever och lärare.

Samarbete med andra aktörer, både privata, offentliga och frivilliga kan 
bidra med faciliteter, experter och engagemang. Skolan i sig själv kan 
erbjuda sina lokaler till det omgivande samhället och bli ett centrum för 
kreativitet, rörelse och utbildning.

MELLAN RUMMEN
Forskning visar att 70 % av allt lärande sker utanför klassrummet. 
Lärande sker på rasten, på vägen till skolan eller på väg från ett 
klassrum till ett annat. Rummen mellan undervisningssituationer är 
därför väsentliga och en del av konceptet lapptäcket: det som syr det 
samman. Rummen mellan ska fyllas med autentiskt innehåll och liv 
som ger eleverna inspiration och möjlighet att mötas.

UTÅTRIKTAD SKOLA
Rinkebyskolan orienterar sig idag inåt. Det är en skola för barnen, men 
den bjuder inte in föräldrarna eller andra. Skolan påverkar inte livet i 
de omgivande bostadskvarteren och vice versa. En utåtriktad skola i 
synergi med stadsdelens andra attraktioner innebär att idag isolerade 
enheter blir integrerade delar som väljs till. Skolan blir det naturliga 
valet bland andra skolor i Storstockholm.

RUM AV MÖJLIGHETER
Genom att se på omgivningen som ett rum av möjligheter upptäcks platser, kompe-

tenser, erfarenheter, faciliteter, anläggningar mm som berikar undervisningen och 

därmed eleverna. När undervisningen kliver ut ur skolans traditionella byggnader 

kan eleverna relatera sig till en mängd nya platser och människor. De kan använda 

stadens som inlärningsstationer och låta lokala verksamheter och människor delta 

i undervisningen. Eleverna på Nya Rinkebyskolan får hela staden som sitt undervis-

nings- och praktikmiljö bland företag, eleverna kan vara gästlärare för yngre elever 

i de andra Rinkebyskolorna eller göra skolprojekt i staden, om staden. Därmed blir 

eleverna genom sin skola integ–rerade i hela samhället och de utökar succesivt sin 

trygghetszon. 

SKOLAN I STADEN OCH I NATUR
Avståndet mellan teori och praktik ska vara så kort som möjlig. Undervisningen skall 

ligga vid en sjö, i en skog, i ett stadsområde eller i andra miljöer som kan underlätta 

och exemplifiera teorier och modeller. Genom att skapa permanenta inlärningssta-

tioner eller ha en mobil inlärningsbuss kan utbildningen äga rum nära verkligheten. 

Det kan vara idrott på Järvafältet eller hos lokala idrottsföreningar, kemi och biologi 

vid Edsviken, mat och kemi vid mathuset, konst och samhällsstudier på Rinkebytor-

get, materialdesign på återvinningsstationen mm. Undervisning tas ut ur klassrum-

met och in i verkliga miljöer ger mer autentiska och inspirerande situationer som 

knyter teori och praktik samman. Eleverna lär sig också att röra sig i sin stadsdel 

och dess omgivningar, vilket ger trygghet och mod att möta och använda omvärlden.

FÖRÄLDRARNA I SKOLAN
Föräldrar är avgörande för val av skola, utbildning och jobb. I Nya Kungsbergs-

skolan ska föräldrar komma närmare skolan och elevernas vardag. Det handlar 

om att upptäcka och involvera föräldrarna. Det kan vara som lärare i hantverk, 

matlagning, elektronik eller som personal på en inlärningsstation eller i de mo-

bila bussarna. I skolan kan det också etableras en föräldraakademier där föräl-

drar kan vara kreativa , delta i kvällskurser eller föredrag i skolans lokaler efter 

skoltid, på kvällar och helger. Då blir skolan en plats där föräldrar både kan 

samla kunskap och skapa nätverk, i elevernas miljö. Liksom eleverna har sam-

ma möjlighet i föräldrarnas arbetsmiljö. Föräldraakademin kommer att stärka 

delaktigheten och ge samhörighet runt skolan för både elever och föräldrar.

FÖRBINDELSER MED OMVÄRLDEN
När delar av undervisningen flyttas ut till lokala platser och företag och ele-

verna undervisas i autentiska miljöer får eleverna kunskap om sin närmiljö, 

om den lokala arbetsmarknaden och om aktuella och konkreta frågor i deras 

omgivning och förbindelse till världen ökar.

När omvärlden utnyttjas till undervisning blir det ett överskott av volym i skolan. 

Detta överskott ska utnyttjas till att skapa attraktiva och luftiga läromiljöer som 

förutom optimala ramar för kreativitet och experiment och blir en kapacitet för 

företag eller andra externa aktörer som behöver extra faciliteter och som också 

kan bidra i undervisningen på skolan och ytterligare öka ungdomarnas förstå-

else för världen. 

EN ATTRAKTIV SKOLA FÖR ALLA
Rinkebyskolan riskerar att väljas bort av föräldrarna om föräldrarna 
inte identifierar sig med skolan eller den föräldragrupp de menar sko-
lan representerar.. De kan vara rädda för att deras barn inte lär nog i 
skolan eller kommer i dåligt sällskap. 

Nya Rinkebyskolan ska vara attraktivt för alla, med nya attraktiva loka-
ler och en rumslig organisation som inviterar både elever och vuxna. 
Skolan ska vara mer synlig, erbjuda lokaler som inte finns någon an-
nanstans, skapa attraktiva och naturliga mötesplatser som ger alla en 
lust att vara i och runt skolan som tar bort de hinder som finns mellan 
staden och skolan.

Dessutom ska det vara den bästa skolan som förbereder eleverna 
för den lokala och globala framtid som väntar de. Föräldrarna ska 
vara övertygade om att Nya Rinkebyskolan ger ungdomarna optimala 
förutsättningar för framtiden!

ETT UNDERVISNINGSNÄTVERK
Rinkebyskolan ska ingå i ett nätverk med de andra skolorna i Rinkeby 
och med andra skolor i kommunen. Eleverna och lärarna i Rinkebysko-
lan ingår i det lokala nätverket av skolor som de äldsta klasserna och de 
mest ämnesduktiga lärarna. Eleverna ska ges ansvar för uppgifter i de 
andra skolorna och i de lägre klasserna som praktikplatser eller hjäl-
plärare i undervisningen. Lärarna ska invitera andra lärare och yngre 
elever till sina speciallokaler.
 
För att skapa attraktiva lokaler i skolan krävs att dessa delas och ut-
nyttjas maximalt. Vissa speciallokaler är dyra och kräver speciella 
rumsliga förhållanden. Dessa ska delas mellan skolorna i kommunen. 
Det generar ett nätverk över stadsdelsgränser, utbildningsnivåer och 
skapar länkar mellan grundskolorna och högre utbildning.

NÄTVERKSANLÄGGNINGAR
Exempel på gränsöverskridande faciliteter för flera skolor är till exem-
pel ett Greenlab, vetenskapscenter, bibliotek, mathus, simbassäng, 
speciella idrottsanläggningar mm där klasserna kan arbeta tillsam-
mans och tvärs över skolgränserna. Skolorna får därmed tillgång till 
ytterligare och bättre faciliteter där förbindelsen till staden och/eller 
andra skolor blir rent fysisk. 

Dessa anläggningar kan integreras i staden och vara strategiska projekt 
i stadsutvecklingen eller vara en tillfällig användning av tomma byggna-
der eller platser. Rätt placerade aktiviteter och fuktoiner blir urbana och 
sociala generatorer i staden!

ELEVERNA INTAR STADEN
Med Nya Rinkebyskolan | Lapptäcket intar eleverna ett område som 
sträcker sig långt bortom skolan och hemmet. Eleverna möter och ar-
betar med barn och vuxna med olika bakgrunder och ålder. Eleverna får 
kunskap om många utbildningsmöjligheter, karriärvägar och jobb.

Nya Rinkebyskolan ger ungdomar och elever en mångfald av erfarenhe-
ter och kunskaper och rustar de till att bidra positivt till samhället. Kon-
ceptet lapptäcket gör att Nya Rinkebyskolan skapar förpliktande, ge-
mensamma upplevelser och nätverk som är grunden för ett jämlikt och 
demokratiskt samhälle.

LÄRARNAS SKOLA
Den passionerade läraren inspirerar och motiverar eleverna. Därför ska 
lärare ska ha möjlighet för att utveckla sin passion för sitt yrke och visa 
professionalism och fördjupning i skolan, för både eleverna och resten 
av närområdet. Skolans akademiska miljö ska vara utåtriktad och syn-
lig, ett kreativt, akademiskt laboratorie, där lek och lärande kan smälta 
samman.

Denna öppna kreativa läromiljö gör det också attraktivt för andra äm-
nesintressertade och föreningar att utnyttja lokalerna och skapa en 
stark bastion av kunnande på skolan och en utåtriktad akademisk miljö 
i skolan med synliga resurser, lätta att dela och göra det intressant och 
enkelt för föreningar att utnyttja resurserna. Skolan blir också en mer 
attraktiv arbetsplats för nya engagerade lärare.

SUPPLERANDE (ELEV-)RUM I STADEN
Elever behöver rum och stöd i skolan och i staden, platser att vara i som 
alternativ till tunnelbana och köpscentra. Det kan vara ett rullande bib-
liotek eller ett läxakafé integrerat i ett bostadshus. Några av områdets 
mellan- och tomrum kan öppnas för barn och elever. Här kan också 
föräldrar vara delaktiga som personal och hjälplärare. Dessa rum ger 
eleverna nya möjligheter och friheter i deras vardag och skapar ytter-
ligare en delstation mellan hemmet och skolan.
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Vilka unika läromiljöer kan vi skapa inom de exister-
ande skollokalerna när vi också utnyttjar staden som 
undervisningsrum? 

Hur kan vi skapa rumliga skolor för kreativitet och 
experiment: undervisningslaboratorier som är gen-
erösa och robusta och för framtidens experiment och 
undervisning och som är öppna för resten av närom-
rådet att nyttja och resten av världen att möta?

Och vilka tillägg krävs det på skolbyggnaderna för 
att koppla skolan till närsamhället och världen? Ett 
gourmetkök? En akademisal? Ett aktivt studiegolv 
eller ett experimenterande ekotak?    

Rörelsessalen!
Det stora rummet programmeras 
som ett rörelserum i direkt anslut-
ning till Skolparken.

De ungas  skolpark ska 
kunna omprogrammeras 
och ändras efter behov 
och intresse.

Mathuset
Ett skol- och folkkök med mat 
från skola och närområde med 
fokus på sund, varierad mat 
från hela världen där vi äter 
tillsammans.  

Akademisalen
Ett läringsrum mellan staden 
och skolan: teorirummet på 
dagen, läxcafé på vägen hem 
och studiesal för äldre syskon 
och föräldrar efter skoltid. 

Biblioteket
En lokal resurs Nya Rinkeby-
skolan använder och därmed 
ger plats åt Akademisalen.

Aktiva tak!
Skolans köksträdgård! 
Få din egen krydda 
med hem. 

Skolparken!
Ny, aktiv stadspark för 
mångfald av aktiviteter 
och nischer i stads-
rummet för samtal och 
möten 

Nya Rinkebyskolan | Lapptäcket handlar om att finna 
externa och interna resurser som ger eleverna rel-
evanta kunskaper och erfarenheter om samhällets 
realiteter och möjligheter.

Nya Rinkebyskolan för skolan närmare hemmet 
och hemmet närmare skolan och blir en skola som 
tillåter eleverna lära i ”världen” och en skola som 
inviterar ”världen” in i skolan.

Nya Rinkebyskolan ger eleverna nya fysiska rum och 
en organisation som ger eleverna nya läringsmiljöer 
både i skolan, i Rinkeby och i omvärlden.

För att utveckla Nya Rinkebyskolan föreslår vi en 
vidare process där Rinkebys lokala resurser stud-
eras tillsammans med skolan, elever, föräldrar och 
boende.

Lärandet underlättas när det sker genom lek och 
aktivitet. Fysisk aktivitet är därför ett genomgående 
tema i undervisningens olika aktiviter och i skolans 
inredning och arkitektur.

Klassrummet ersätts av öppna, flexibla läromiljöer 
och gemensamma ämnesområden på tvärs av år-
skurser och klasserna. Undervisningen sker mer i 
hubbar och zoner än i rum.

Om möjligt flyttar undervisningen ut i staden eller in 
i naturen när det ger mening. Möjligheten att vara 
aktiv i autentiska miljöer ska alltid utnyttjas. Lärande 
genom fysisk aktivitet och kontakt med omvärlden 
ger mer verklighet och förhoppningsvis eleverna att 
komma vidare i utbildningssystemet och ut i den sto-
ra världen. 

En stark, lokalt baserad skola med hög professionell 
nivå med utnyttjande av de lokala resurserna ger en 
utåtriktad skola som orienterar sig mot världen och 
framtida utmaningar. Vi kallar det glocal learning. De 
traditionella klassrummen ersätts med moderna in-
lärningsmiljöer på skolan och i den utsträckning det 
stöder lärandemål, flyttas undervisningen till naturen 
eller omgivningen. 

Nya Rinkebyskolan får även koncentrerade studieom-
råden med plats för individuell fördjupning eller grup-
parbeten samt läxkafé där föräldrar och frivilliga har 
möjlighet att delta i elevernas utveckling. 

Denna projektorienterade och experimentella under-
visning med moderna högteknologiska verktyg och 
optimala studielokalerger eleverande möjlighet att gå 
in i en globaliserad värld med verktygslådan full och 
modet i topp. 
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Framtidens Nya Rinkebyskola bygger på en håll-
bar omvandling av den existerande Rinkebyskolan. 
Skolans ska transformeras till en modern, framt-
idsinriktad skola med en helhetssyn på hållbarhet 
med fokus på hållbara och taktila, naturliga material, 
på optimalt utnyttjande av förnyelsebara energikällor, 
på att stödja till den lokala biologiska mångfalden. 

Och, inte minst, fokus på optimala läromiljöer med 
möj–ligheter för eleverna att bli aktiva samhällsmed-
borgare.

En transformation av skolan ska bejaka den nu-
varande strukturen och materialiteten och genom 
kontrast i organiska material i en finare skala skapa 
ett flaggskepp för hållbarhet i den bredaste förståels-
en av konceptet. 

Trygghet är avgörande för elevers välbefinnande, mod 
och lust att lära och utforska. Trygghet kommer av 
ett brett socialt nätverk i form av goda vänner, nära 
kontakt med lärare och ett förtroende för skolan som 
institution. Och inte minst goda relationer mellan 
skola och föräldrar.

En annan viktig faktor är att skolan och dess närmiljö 
är aktiva miljöer som ger friheten att välja aktiviteter 
till, som stimulerar till avslappnade möten och ger 
eleverna frihet att vara den de är. 

Dessutom krävs det av skolans lokaler en balans 
mellan öppenhet för överblick och avskildhet för att 
inte alltid behöva vara på en scen. Aktivitet och in-
tensitet runt skolan ger en allmän känsla av trygghet 
och en vilja att vara nära skolan, även efter skoltid. Vi 
vill vara nära männioskor och aktiviteter och kunna 
välja när vi vill delta eller när vi bara vill betrakta. 

Föreningslokaler för alla!
Där skolan kan möta lokala 
föreningar och organisationer 
och utveckla demokreati och 
folkrörelse ytterligare.

Situationsplan - Rinkeby Bottenvåningen i Nya Rinkebyskolan
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RINKEBY CENTRUM

I den bästa skolan är fundamentet trygghet. När det är på plats kan 
det byggas vidare med hållbara miljöer för lärande och rörelse.

I Rinkebyskolans nya tomrum, som skapats genom den yttre program-
meringen, etableras nya, öppna speciallokaler för kreativt, praktiskt 
och virtuellt lärande. Speciallokaler som är öppna också utanför 
skolans öppningstid.

Med en holistisk hållbarhetskoncept som tar utgår från existerande 
byggnader, lokaler och platser,  görs medvetna tilltag som minimerar 
resursförbrukningen och maximerar elevernas miljömedvetande.

Samlat blir Nya Rinkebyskolans inre och yttre “lapptäcke” en unik, 
hållbar strategi för den bästa skolan: integrerad i sin närmiljö och med 
vidöppna gavlar till omvärlden!
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