
ANALYS OCH PROBLEMSTÄLLNING
Rinkebyskolan har ett centralt läge i Rinkebys stadsbild.  
Skolan spelar en stor roll för barnens men även föräld-
rarnas socialanpassning. Det fi nns ett behov av öppen-
het och möjligheter för vuxna och elever att mötas, men 
skolan vänder sin rygg mot besökaren, är låst och bju-
der inte in.
Skolan påverkas av sociala problem och otrygghet En 
trygghet i skolan kommer inifrån i den mån att även nya 
elever från olika länder och kulturer kan känna sig trygga 
i skolans gemenskap. Rinkeby-
skolan behöver en struktur och resursindelning som mot-
svarar trygghetsuppdraget.
 Vi lever i ett digitaliserat samhälle men många familjer 
kommer från kulturer där mun till mun metoden gäller. 
Skolan bör därför kunna erbjuda en levande informativt 
plattform för både elever och föräldrar att mötas. 
Kunskapsläran om andra kulturer och internationella 
kontakter ska vara en viktig del av skolverksamheten. 
Skolan kan gynna och ta tillvara på mångkulturella bar-
nens men även föräldrarnas bakgrund, deras språk och 
internationella kontakter samt  förstärka samarbete med 
företagen som har internationell inriktning.                                                                   
Man hör ofta talas om att svenska språket är en nyckel 
till lyckad integration i Sverige. Men räcker det gemen-
samma språket om man inte samtidigt känner sig trygg 
med sin nationell självkänsla? Vi lever i det mångkultu-
rella och globaliserade samhället, där möten med andra 
kulturer har blivit en alltmer viktig del av vardagen.                                                                             
Kunskaper om andra kulturer är helt avgörande. Rinke-
byskolan med mångkulturella elever bör struktureras och 
gestaltas med hänsyn till det.

Rinkebyskolans byggnad i sin rationalism saknar över-
raskningar. Byggnaden är anonym och inåtvänd. Korri-
dorerna är långa. Det saknas naturliga gemensamma 
samlingspunkter för eleverna att mötas.
Byggnaden vänder sin baksida med lastkajer till infarts-
vägen. Detta ger ett negativt intryck för den som besöker 
skolan. Huvudentrén som är den absolut viktigaste delen 
i byggnaden syns inte från infartsvägen. Man behöver 
stora banderoller som informerar att här fi nns en skola. 
Rinkebyskolans byggnad, gestaltning av klassrummen 
och gemensamma ytor ger en signal till besökaren och 
användaren. Skolans roll är viktigt i samhället och ska 
därför förstärkas även i arkitektur! 

PORTEN
Utbildning är porten till integration och framgång!

Målsättning: Rinkebyskola är en öppen, inbjudande och 
mångkulturell skola som Rinkebyborna är stolta över! 
Det goda varumärket sprids även utanför stadsdelsgrän-
ser!
En mångkuturell skola samlar elever- föräldrar och per-
sonal med fl era religoner, men skolbyggnden 
behövs inte anonymiseras på grund av det. Byggnaden 
kan med fördel påverka på symbolisk och holistisk nivå.
Eleverna och föräldrar behöver förebilder. Nobelprista-
gare som har besökt skolan och före detta elever som 
har blivit framgångsrika ska hyllas och lyftas fram i sko-
lans gestaltning.

Samnyttjandet:
Rinkebyskolans lokaler omformas för samnyttjande av 
ytor mellan högstadieskola, särskola, kulturskola och 
Minirinkeby: socialtjänst, polis och stadsdelsförvaltning 
i miniformat.
Kulturskolan berikar skolans verksamhet och lokaler kan 
samnyttjas. De yngre barnen som uttnyttjar kulturskolans 
aktiviteter kan efter några år välja 
Rinkebyskolan som högstadieskola för att kunna fortsät-
ta sina hobbys på enkelt sätt i samma byggnad.

Porten, Rinkebyskolans nya entré, utformas till ett mo-
dernt landmärke och en målpunkt som förstärker de 
stadsmässiga sambanden. Porten byggs av limträ.
Bris-kafé med generösa öppettider placeras vid Porten 
och drivs av frivillighetsorganisationer för barn-ungdom. 
Kafét fungerar som informationspunkt för psykisk hälsa 
men även för hämta-lämna plats för kulturskolans yngre 
elever.
Minirinkebylokalen ligger i en bredare passage mellan 
Porten och skolgårdentrén på plan 1.
Skolbibliotek / mediatek med grupprummen placeras på 
samma stråk vid Minirinkeby. Bibliotek har en glasväggar 
mot passagen. Elevutställningar om olika kulturer place-
ras vid glasväggen. En större utställningsyta för mångku-
turellinslag ligger vid festsalen. 
Nobelbesökare får en egen utsällningsvägg i passage.
Bris-kafét och passagen är öppna för allmänhet.

HÅLLBARHET
Materialval i ombyggnation förespråkar ekologisk inrikt-
ning i skolan

ETAPPINDELNING
Ombyggnation kan indelas till etapper och byggas suc-
cessivt så att skolverksamhet kan pågår samtidigt.

FASAD MOT SYDVÄST (SKOLGÅRDEN)

PORTEN Varje gång du går genom Porten blir du klokare!
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Befi ntliga fasader 
tilläggsioleras ut-
vändigt med kulör-
satta aluzinkkläd-
da energiskivor: 
  

 

Gårdsfasaden syd-
das  mot solstrålning 
med motivperforerad 
stålplåt som lyfts upp 
från fasaden med 
distanser. På kvällen 
belyses raster med 
bakomliggande 
lampor

Fönster gestaltas 
som fönsteband
med utvändiga iso-
lerträinfattningar 
mellan fönstren.

Taket byggs om till 
låglutande sedum-
tak.

 
Gårdsfasaden får 
nya balkonger och 
utgångar med färg-
stark kulörsättning. 
Färgsättning symbo-
liserar världens alla 
fl aggor.
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