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– där skolan aldrig ringer ut
Ett miljonprogram med miljoner möjligheter

Dag som kväll öppnas de flexibla ytorna upp för såväl 
boende och besökande; för kompisgänget som vill 
utöva sina fritidsaktiviteter, för eleven som har en otrygg 
hemmamiljö, för den vuxne som vidareutbildar sig, för 
entreprenören som vill bolla idéer, för föräldern som vill 
engagera sig i stadsutvecklingen och i sina ungdomar. 
Följ med Klara, Sarah, Afrim, Yasin, Fatima, Felix och 
Klassmorfarn på deras resa! 
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Visste du att Rinkeby har varit en isolerad förort, ett 
område som saknar kopplingar till syskonorterna? De 

odefinierade mellanrummen och icke sammanhängande 
grönstrukturerna har splittrat området. Otrygga platser 

har hindrat en jämlik användning av de offentliga 
platserna kvällstid. Gårdarna var sällan utformade utifrån 

barn och ungas perspektiv.

En splittrad grundskola med fördelningen av skolor i F-6 
och 7-9 har resulterat i ett elevbortfall när föräldrar ställts 

inför valet att byta skola. Området har haft nedgångna 
och slitna skollokaler med höga förvaltningskostnader 
med icke ändamålsenliga lokaler. De har varit svåra att 

överblicka, med otydliga entréer samt likformade miljöer 
som exkluderar mer än inkluderar barn med olika behov.

Dessutom har spridda små förskolor gjort det  
svårt att samordna resurser.

Vad vet du om gamla Rinkeby?

T

Multisportcentrum

Get moving! 
Här finns plats för skateboard, 

dans, fotboll, 
brännboll etc.

Bredbyskolan goes vux

Aktivitetspark

Nya bostäder 
byggsnorrut och 

kopplar ihop Rinkeby 

med Kista. Gränsen 

luckras upp. 

Utmed Rinkebystråket, som 

sträcker sig från norr till 

söder, varvas restauranger 

och halallivs med ekologiskt 

och hippa klädotek. 

Här har arkader, mörka 

undergångar & otrygga 

krypin ersatts med nya 

verksamheter och upplysta, 

välplanerade stråk. 

Pedagogik i kvadrat

Askebyskolan F–9
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Rinkebyallé

Kulturcentrum

Rinkebroskolan F-9

Alla sinnen ska med! 

Nya ljus- och ljudinstallationer 

lyser, målningar på gavelfasader, 

mosaikmöbler och graffiti gjorda 

av Rinkebyborna färgar nya 

Rinkeby.

Summer
Lärandet tar aldrig rast. Under 
loven arrangeras lägerskolor, 

sommarlovsaktiviteter och 
sommarlovskollo. Till Rinkeby 
kommer barn från hela landet 

för att delta och få en extra 
minnesvärd sommar. 

Upplev en grön harmoni i både 

stor och liten skala. I Rinkeby 

finns fickparker som utvecklats 

längs de större parkstråken.

Den nya Rinkebykartan formas 
av Rinkebyborna själva. Den nya 
skolan är katalysator i området. 
Eleverna blir ambassadörer för 

hela omvandlingen och grundar för 
en förståelse om hållbarhet och 

stolthet för området. 

Förskolan Kvarnbyn, som 
är en offgrid-förskola, har 
ersatt småförskolorna 
på den plats där tidigare 
Kvarnbyskolan låg.

En flexiskola som anpassas 
efter Rinkeby och 
Bromstens pedagogiska 
behov eftersom årskullar 
kan variera. Välkomna barn 
från 0–16 år!

En hållbar energibyggnad 
som styrs av platsen och 
naturen. Skolan bidrar till 
att öka barnens förståelse 
för klimatförändringar 
och ett tänk om att stad 
och landskap måste leva 
i harmoni och inte på den 
enes bekostnad. 

T

Nya Rinksbyskolan

Rinkeby plaza

Visste du att Rinkeby arbetar med en 
metod och ett verktyg för att översätta 

begreppet hållbarhet till mätbara 
värden som samhällsekonomi, 

hälsa, artrikedom, ekologi? Skolorna 
i Rinkeby samarbetar med en rad 

aktörer som SLU, Handelshögskolan,  
KTH och SISAB.

green lab

MAP
rhymes

Snart släpps biljetterna till den årliga 
Rinkeby Rhymes-festivalen. Hit lockas 

människor från hela landet när rap- 
och R&B-eliten och de osignade 

guldkornen samlas. Här battlas det i 
poetry slam och locking, här skapas 
graffitikonst och det serveras mat 

från hela världen. 

I år gör 
internationella 
stjärnskottet 

Drake entré på 
stora scen.

Rinkebys pulserande 

hjärta och platsen där det 

händer! Här råder aktivitet, 

rörelse och möten från 

morgon till kväll. Grönska 

möter betong, skola möter 

torg och vi möter varandra. 

Ta en promenad längst det lummiga 

gångstråket. Det har skapats för 

att premiera alla fotgängare och 

cyklisters väg till skolan och torget. 

Gångfartsområden löper nu över bilvägar 

intill skolområdet och torget.  

Lekland

Här lyser flitens lampa. Här har  

prisvänliga och subventionerade 

bostäder ersatt parkeringsytor. 

Perfekt för studenten, första bostaden 

eller entreprenörens företagslokal. 

Psst: Parkeringsplatserna finns  

numera på källarplan.

Gröna fingrar åt folket! Knutbyskolan har 

rivits och ger nu plats för närodling och 

koloniträdgårdar. Den förändrade strategin 

för grönstrukturen gör Rinkeby till en 

föregångare när det gäller biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och odling.

Bo smart!

Knutbypark

Rinkeby goes Bromsten

Returkvarnen

Här bor man bra! Nya bostäder har byggs 

söderut vilket kopplar ihop Rinnkeby med 

Bromsten. 

Kvarnkullens returcenter 

har däckat över den gamla 

ringleden och fungerar som en ny 

mötesplats för återbrukssugna 

RinkebyUrsvikbor

Ju fler Rinkebybor desto grönare stad. I 

Rinkeby planteras nämligen en ny art för 

varje invånare. Utöver det har 2000 nya 

arter planterats på artfattiga gräsmattor. 

Det ersätts av artrika ängsmattor som 

gynnar djur- och insektslivet.

En planta per invånare!

En lugn oas av grönska

Dagvattensystem

Fickparker
Varje droppe räknas. Alla Rinkebys gator 

och stråk har försetts med regnbäddar som 

renar regnvattnet vilket kommer växt- och 

djurlivet tillgodo. 

Made by Rinkeby

Pick n´Play

Här ligger teknik och 
programering i fokus. Tech-
och NO-salar lockar kids 
från både Rinkeby och Kista. 

Bokälskande Fatima på 10 
år bor en kilometer från 
Rinkebyskolan. När hon 
startade årskurs 4 fick hon 
börja cykla själv – det får 
henne att känna sig stor!

Fatima

KISTA

URSVIK

BROMSTEN

TENSTA

Rinkeby växer samman 
med syskonorterna. 
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Klara bor med sin dotter 
på Västerbybacke. På 
söndagarna rör hon sig längs 
allén där hon gärna sätter 
fötterna i plaskdammen 
och ler åt hennes dotter 
konstiga konstverk. Klara har 
tillsammans med skolbarn 
workshoppat fram en ny 
energismart ljusinstallation 
som klär in hela allén. 

Klara

Nyligen separerad har Afrim och 
sonen Yasin flyttat in i en lägenhet 
på Rinkebyterassen. Med ett stort 
engagemang driver han sin restaurang 
“Afrims grill”. Han är dessutom väldigt 
engagerad i frågor som rör utvecklingen 
av Rinkebystråket och deltar aktivt i 
medborgardialog och Think Tanks. 

Afrim

I Rinkeby har man 

aldrig tråkigt! Besök 

leklandet Pick n´Play 

som myllrar av aktiviteter. 

Vad sägs om spelhallar, 

trampoliner, studsmattor 

och klätterställningar som 

omväxling?

thinktank
Save the date 22 juni! 

Välkommen på Think Tank där 
vi tillsammans i dialog formar 

det nya Rinkebytorget. Här 
plockar vi även upp elevernas 

förslag från idétävlingen 
Rötterna i Rinkeby. Vi ses i 
Rinkebyskolans entréhall. 



Mentorn Klara

Alla älskar Sarah

Solenergi och vindsnurror laddar energi på 

dagen med hjälp av bränslecellsteknik våra 

soliga månader vilket energiförsörjer skolan.

Solcellstak & vindsnurror

Gör storstila
n entré genom 

den tydliga ingången med 

översikt över entrérum & gård. 

Här i e
ntrén lig

ger även det 

öppna personalrummet där 

eleverna och lärarna möts.

Den nya Rinkebyskolan, F-9, är en 
dygnet-runt-skola med grönt lärande mitt i 
förortscity. Här står dörrarna öppna 24/7, 
året om. Liten som stor, elev som vuxen, 
människa som företag – här möts vi!

Ätbar skolgård 
Skördefest varje dag i veckan! Grönt och 
skönt är gott – mer lokalproducerat än så 
här blir det inte. Alla matrester används som 
gödsel och sätter igång nästa års skörd. 

Afrim och övriga intresserade medborgare 
med gröna fingrar underhåller 
kryddträdgården och ser till att den frodas. 

På skolgården finns utrymme 
för de mindre barnen. En trygg 
zon där deras kreativitet och 
lekfullhet får ta plats. 

En trygg skolgårdszon 

Ateljéer

Utomhusscen

Slöjd- och bildsalar öppnas 

upp för kvällskurser för övriga 

invånare i Rinkeby. 

På rasten brukar Fatima ha dansuppvisning med hennes 
kompisar. De drömmer om en artistkarriär precis som idolen 
Cherrie. Dramalektionerna hålls såklart också här.

Den lokala musikscenen tar plats. Spelningar och 
konserter lockar invånarna ut för att digga. 

Vernissagevägg
Här visar eleverna upp 

sina verk. Att få synas i sin 
omgivning skapar stolthet.

Skateramp på taket
Rast + rörelse = sant. Öva ollies och kickflips 
med kompisarna. Under vinterhalvåret fungerar 
den  utmärkt som pulkabacke.   

Varje onsdagskväll samlas bokklubben i 

Rinkebyskolans bibliotek för att samtala 

kring de senaste bokreleaserna.

Hur högt kan du 

nå! Hjärnsmart 

klättring där varje 

grepp utmanar 

både i grynig och i 

skymmning

Är rasten för kort? Inga problem 
-  rampen står till förfogande för 
ungdomar och övriga invånare. 

Fasad-

klättring

Bokälskaren Fatima
Fatima går i årskurs fyra. Hon älskar 
att läsa! Hon plöjer minst en bok 
i veckan. Mestadels läser hon på 
svenska men rätt ofta högläser hon 
för sina föräldrar på arabiska. Att ha 
fått börja på nya Rinkebyskolan tycker 
hon är helt fantastiskt. Redan har hon 
börjat lära sig spanska, och föreställer 
sig hur hon kommer fortsätta 
med franska och kinesiska. Ibland 
dagdrömmer Fatima om att skriva en 
egen bok eller att skriva låttexter 
till sin favvo Cherrie. 

Sarah vet att hon är en duktig 
lärare. Hennes genuina intresse för 
naturvetenskap och hennes förmåga 
att på ett intresseväckande och 
relevant sätt förmedla kunskaperna 
till eleverna är ovärderligt. I ärlightens 
namn så har hon nog aldrig tidigare 
tänkt tanken att byta arbetsplats, 
men när hon såg att de sökte fler 
lärare till nya Rinkebyskolan – en unik 
och hållbar skola i världsklass – så 
började hon överväga saken. Efter 
en rad intervjuer, platsbesök och 
presentationer om Rinkebys visionära 
mål, både för stadsdelen och skolans 
roll så var hon säker på sin sak. Hon 
skulle ta jobbet. 

Karla är uppvuxen i Rinkeby och har alltid bott 
här. Hon har en liten dotter som precis börjat 
skolan och nu ska hon själv börja en kvällskurs 
i arabiska. Klara vill gärna engagera sig för att 
främst hennes dotter ska få en bra skolgång – 
bättre än den hon hade. Mentorskapet upplever 
hon klockrent! Genom att blanda yngre och äldre 
elever, där äldre elever är mentorer åt de yngre, 
skapas trygghet och kamratstöd. Klara brukar 

hjälpa en arabisk flicka Fatima med läxorna. 
I utbyte lär sig Klara arabiska mycket 

snabbare än vad hon hade gjort om hon 
bara hade gått på lektionerna. 

Restaurang

En skolbespisning som får det att 

vattnas i m
unnen. Här serve

ras 

näringsrika närproducerade råvaror.

Restaurangen kan nu hyras ut til
l 

vem som helst som vill b
ruka den. 

Släktträ
ff? Fest? Workshops?

Gröna tak & 

uteexperimentverkstad

Fysik och kemi har aldrig varit 

roligare. Kemilabba, te
sta Newtons 

lagar och Darwins teorier utomhus 

på skolans gröna tak- allt u
nder 

läraren Sarahs instruktioner.

“Rinkebytorgets 
plaskdamm är en plats 
att bada på, en gradäng 
att hänga i...”

Master of headspinn: Yasin

Odlingsgurun Afrim

Skolgården står nu öppen för 
allmänheten att nyttja den. 
Det händer att Yasin och hans 
vänner hänger kvar.

Arbetssökande Toivo, 62 år har hittat 
en stimulerande tillvaro genom 
Rinkebyskolan. Han hjälper elever 
som behöver extra stöd och vägled-
ning utan att konkurrera med lärarnas 
yrkesroll. Toivo sprider trygghet, 
värme och kunskap bland barnen. 

“Klassmorfar”

Huvudentré

Huvudentrén kan 

omvandlas till
 bioduk  

för att p
rojicera film, 

kultur, lä
rande,  

utställningar m
.m

Släpp loss fantasin - låt händer 

och huvud jobba! Här målas, 

spikas, och ritas det för fullt 

i transparenta, inspirerade 

konstsalar.

Restprodukten, syre piggar upp i 

klassrummen medan det rena vattnet 

används till odlingarna. Anläggningen går 

så bra de lokala kvällsbussarna tankas 

med väte från skolan.

Afrims son Yasin stannar ofta kvar på skolan i någon av 
ateljéerna för att breaka. Ibland med tränare, ibland bara 
med kompisarna. Att han har Asbergers var något som 
mamma och pappa båda oroade sig över, att det skulle 
bli ett problem för Yasins utveckling, men så är inte fallet 
på Rinkebyskolan. Här får han extra stöd i undervisningen 
och har tillgång till en stödperson. Ibland blir Yasin väldigt 
skoltrött och orkar inte med, då hjälper dansen.

“Skolan som ger dig 
växtvärk! Lek i öppna, 
lummiga skolgårdar med 
stor artrikedom...”

Entreprenörsskap

En del av skolans lokaler 

hyrs ut til
l fö

retag/

affärsverksamheter. E
lever 

får praktikplats, läxhjälp och 

löpande kontakt m
ed näringsliv 

och entreprenörer centrala 

lokaler til
l fö

rmånlig peng.

Arbetsdagen har vanligtvis 

fler tim
mar än skoldagen. 

Här kan man arbeta flitig
t 

hela kvällen lång vid behov. 

Bokklubben Ugglan

Felix har inte haft vägarna 
förbi Rinkeby tidigare men 
är nu en flitig besökare. Han 
och hans polare passar på 
att skejta i aktivitetsparken 
innan kvällskursen i 
företagsekonomi.  

Felix aka 
“King flips”

Afrim driver restaurangen “Afrims grill” intill 
Rinkebystråket. Maten är en blandning av 
marockansk-svensk fusion. Här blandas 
de bästa kryddorna med svenska råvaror 
– hämtade från Rinkebyskolan. Mer 
närproducerat än så blir det inte! Odlingen 
sköter han tillsammans med eleverna. 
En gång i veckan blir han själv elev i 
Rinkebyskolan genom kvällstudier i engelska. 

”När den nya Rinkebyskolan  byggdes gjorde den 
det med hjälp av lokala förmågor och är helt i trä! 

Att bygga med trä är ett koldioxidneutralt cirkulärt 
system och den byggmetod som påverkar vår jord 

allra minst. På insidan har även traditionella 
plastmattor fått stryka på foten för vackra åldrande 

kubbgolv som står sig i flera hundra år.” 
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Fatima firar sin 30 års dag. Hon 
har redan uppnått mycket. Hon 
har lämnat korridorslivet i Rinkeby 
och de övre studierna på JMK och 
Stockholms universitet. Hennes 
karriär som utrikeskorrespondent 
för SVT tagit rejäl fart rejält och vid sidan av detta 
har hon dessutom hunnit släppa en kritikerrosad 
dokumentärroman. Familjebildning är fortsatt 
en bit bort – men när tiden är inne tänker hon 
återvända till sina rötter i Rinkeby för att ge sina 
framtida barn de fina möjligheter hon fick.   

Afrim har flyttat in i 
Rinkeby centrum. Han bor 
nu i en av lägenheterna 
ovanpå handelslokalerna vid 
torget. Han har nära till allt han 
behöver. Kommunikation, sjukvård, handel och 
service. Att blicka ut över det myllrande citykärnan 
gör att han känner sig levande. Han deltar 
fortfarande i föreningsliv och medborgardialog. Han 
har nära kontakt med sin son som nu tagit över hans 
företag som vuxit stadigt med åren. Han går ofta ned 
till kontoret vid Rinekby Allé för att kolla läget och 
ta en kaffe. Han har även blivit farfar. Lilla Rosa ska 
snart börja förskoleklass. Precis som sin far kommer 
hon börja i Rinebyskolan som även den utvecklats 
med åren till en inspirerande studieoas. 

Rinkeby fortsätter att 
utvecklas så även våra vänner 
vi har fått följa. Resan slutar 
såklart inte här, det är bara 
början ... 

EnergikonsultenFarfar till Rosa

Rinkeby har producerat många lokala förmågor; 
entreprenörer, samhällsdebattörer och 
kulturberikare. Sarah är väl bekanta med några 
av dem. De har varit hennes elever. Några av dem 
har haft otrygga familjeförhållanden medan andra 
inte. Gemensamt har varit att hon kunnat väcka 
deras glöd och genom skolans multifunktionella 
funktioner kunnat hålla den vid liv. Genom den 
trygghet och öppenhet Rinkeby lagt framför deras 
fötter har de kunnat blomstra på egna villkor. Själv 
är Sarah på slutet av sin yrkeskarriär och hon ser 
redan nu tillbaka på den med 
belåtenhet. Hon vet dock att 
hon efter pension kommer 
fortsätta engagera sig i 
ungdomarna och deras vilja 
att förändra världen.  

Stolt blivande pensionär

Felix är nu 35 år. Med 
driven entreprenörsanda 
ett brinnande intresse för 
upplevelseindustrin så kommer 
nu Felix tillbaka för att bidra till 
kulturutvecklingen i Rinkeby. Han är en av 
huvudarrangörerna av Rinkeby Rhymes-festivalen 
en vidareutveckling av tidigare Stockholm street 
festival. Här samlas rap- och R&B eliten och de 
osignade guldkornen, här battlas det i poetry slam 
och locking, här skapas graffitikonst och här äts 
det från food trucks. I år gör nya internationella 
stjärnskottet Maz-T entré på stora scen, att de 
lyckats boka henne är galet stort. Hit lockas 
människor från hela landet.

Rinkeby Rhymes-
arrangören

Utrikeskorrespondenten

Karla bor kvar i Rinkeby. 
Hon har med egna ögon 
fått se sin stadsdel 
förvandlas och utvecklas. 
Hon pendlar in till Stockholm city där hon arbetar 
som projektledare inom förnybar energi – och på 
fritiden tar hon ofta tunnelbanan till söder för att 
hälsa på dottern. Dotterns framtid är ljus, hon har 
redan fått in en fot inom politiken. Kanske blir hon 
en dag kommunalråd i Rinekby?
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