
Vi har inte lokaler som kan 
locka elever och deras familjer 
att stanna länge.

Skolan måste kunna erbjuda 
rum till alla, också efter skoltid.

Det är kul när vi har biologi-
lektion ute. Jag är intresserad 
av träd och natur.

Vi saknar en spännande plats 
i Rinkeby där det är liv och 
aktivitet!

Jag önskar att skolan blir en 
del av stadsdelen.

Skolans byggnader och skol-
gården ska motivera ungdo-
men till rörelse och idrott.

Jag känner mig inte trygg när 
jag är ute och jag saknar en 
plats att möte mina kompisar 
på kvällen och på dagen!

VISION STRATEGISKA ÅTGÄRDER
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Jag tycker skolan är tråkig och 
det händer inte något nere vid 
Rinkebyskolan!
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Vi måste skapa fysiska ramar 
som gör skolan cool!

STADSDELEN I DAG
Området är uppdelat och har en tydlig avsaknad av hierarki. Rinkebys fem skolor fungerar som självständiga 
enheter som inte i tillräckligt hög grad bildar sammanhang med omgivande stad. Rinkebystråket skär till viss 
del av området och hindrar sammanhängade gröna förbindelser.

LANDSKAPSMATTA FÖRBINDER
Visionen är att skapa en mer sammanhängande stadsdel där landskapet förbinder skolor som ska vara mer 
öppna än vad de är idag. En landskapsmatta förbinder stadsdelskärnan med skolorna och på så vis skapas 
en mera sammanhängade och förtätad stad där man kan röra sig i trygghet längs aktiverade korridorer i 
staden.

ETT CENTRUM FÖR STADEN OCH SKOLORNA
Vår vision är att skapa en ny centerpunkt i stadsdelen till glädje för allmänheten och för de existerande 
skolorna. En ny Rinkebyskolan blir rotationspunkt för gemenskap och stödjer undervisning i de existerande 
skolorna genom att erbjuda skolfaciliteter och uterum som kan användas av många olika åldersgrupper.

NYA GEMENSKAPER OCH FUNKTIONER STÄRKER FÖRBINDELSER I STADEN.
Visionen tillför skolrum med nya möjligheter och förtätar stadsdelen på strategiskt viktiga platser. Exister-
ande byggnader blir mer flexibla och öppna i sin användning och blir på så vis till attraktiva decentrala 
mötesplatser samtidigt som det skapas ett dynamisk centrum där nya och existerande skol- och stadsfunk-
tioner förbinds och synergi uppstår.

VISION  & MÅL
Utbildning bygger på utbyten mellan människor. Inte bara 
utbyten mellan elev och lärare utan också mellan elev och 
människor i omgivningarna. Åtgärder för social hållbarhet 
genomsyrar därför vårt förslag, från en strategi för skolor-
na i Rinkeby till en vision för en ny, mer integrerad Rinke-
byskolan centralt i stadsdelen. Vi ser framtidens skola som 
en öppen och välkomnande miljö, integrerad i samhället. 
Skolan ska vara en demokratisk mötesplats och en attrak-
tion för alla åldersgrupper genom dygnets alla tider.

Grundläggande för att kunna ta in kunskap är att man 
mår bra. Vår ambition är att både förbättra skolan och 
det omkringliggande samhället genom en strategi som 
främjar trygghet, stimulans, hälsa och ger plats för både 
vila och aktivitet - en grund för välmående och lärande 
i en variation av rum och platser. Vårt projekt består av 
strategiska åtgärder till förhållandet mellan skola och 
stad som adresserar några av de utmaningar vi har kun-
nat identifiera för både skolorna och för stadsdelen som 
helhet. Åtgärderna konkretiseras i ingrepp i existerande 
skolbyggnader och uterum i stadsdelen samt förslag på 
en helt ny Rinkebyskolan som skapar en helt ny stadsmiljö 
i centrala Rinkeby.

Skolan ska vara med och forma individer som kan förhålla 
sig till samhället i stort och i synnerhet gemenskapen i 
närmiljön – där de växer upp. Eleven måste kunna relat-
era sin utbildning till vad som händer i staden utanför 
där både problem och möjligheter görs förståeliga. Detta 

är särdeles viktigt i Rinkeby där sociala utmaningar kan 
överskugga de stora potentialer som finns i områdets 
mångfald. Vår strategi har som mål att förstärka poten-
tialen i mångfalden genom att omtänka skolans rum till en 
mer integrerad del av den urbana strukturen som skapar 
nya förbindelser och nya mötesplatser. En mångfaldig 
stadsmiljö.

Vår strategi för skolornas rum i Rinkeby binder samman 
stadsdelen och ger skolan ett sammanhang med mänsk-
liga resurser och möjligheter som redan existerar. Flera 
entréer och transparanta fasader bidrar till öppenhet, 
överblick och trygghet. Skolornas lokaler blir en efter-
traktad och dynamisk mötesplats som man kan se in i och 
tänka: ”en dag ska jag gå här!” Våra föreslagna ingrepp i 
existerande byggnader och en ny Rinkebyskolan skapar 
rum där elever och allmänhet kan mötas efter skoltid för 
bland annat läxläsning, tid i verkstaden, matworkshop, 
litteraturkväll eller uppträdande i skolans extroverta rum 
och utearealer. Ute och inne binds samman och med grö-
na inslag etableras landskapsmiljöer för skolorna och för 
allmänheten.

Med social hållbarhet och strategi för sammanhang mel-
lan skolornas rum och staden vill vi ge inspiration till:
Lärmiljöer – skolrum för alla som sätter lärande i centrum 
med öppenhet och transparens.
Gestaltning – Skolbyggnader som ger stolthet till Rinkeby 
och är identitetsskapande för både skola och stad.

NÄTVERK MELLAN SKOLOR
Förbind stadsdelens skolor och för undervinsingen utanför skolans fyra 
väggar, så det uppstår synergi mellan skolans barn och staddelens invånare.

KVARNBYSKOLAN - EN SAMLANDE RUMSLIGHET
En uppdelad skola förbinds av en ny byggnad med gemensamma funktioner 
som skapar hierarki i uterummen med ett trygt gårdrum och flera nivåer att 
uppehålla sig på.

ASKEBYSKOLAN - STÖRRE ÖPPENHET
Existerande byggnad öppnas upp och skapar mer transparenta och inbju-
dande skolrum, som inviterar både elever och allmänhet. Matsal och kök blir 
synliga och kan användas på kvällar och helger av stadens invånare.

EN UPPDELAD STADSKÄRNA
Rinkebystråket är en barriär mitt i Rinkeby som förhindrar närhet mellan sko-
la och stad. Stadsplanen där skola och andra funktioner är placerade var för 
sig gör det svårt att skapa sammanhang. Rinkebyskolan är mycket inåtvänd 
och otillgänglig.

RINKEBYSKOLAN -  CENTRUM FÖR FÖRENINGSLIV &  ÄMNESLOKALER
Skolans lokaler bildar rum till allmänhetens aktiviteter och blir en rota-
tionspunkt för föreningsliv och initiativer i stadsdelen. Nya Rinkebyskolan 
förtätar centrala Rinkeby och blir möjlighetsrum för alla.

BREDBYSKOLAN -  WORKSHOPS OCH UTOMHUSARENA
Skolan blir rotationspunkt för aktivitetsbaserad undervisning och praktiska 
aktiviteter såsom moped/bilverkstad och urban gardening. Funktioner som i 
praktiken kan användas till bland annat språkundervisning för vuxna.

PARTNERSKAP OCH SYNERGI
Tänk ihop undervisning och stadsdelens aktiviteter så att synergi uppstår 
för parnerskap mellan skolor och samhälle. Undervisning kan fortgå ute i 
naturen, på fotbollsplanen, i samarbete med grönsakshandlaren eller andra 
närliggande verksamheter.

FUNKTIONER LÄNGS FÖRBINDELSER
Tillför mötesplatser, funktioner och belysning längs de viktigaste förbindel-
serna mellan skolorna för att öka trygghet, stödja samarbete och främja 
rörelse.

KNUTBYSKOLAN - FÖRBINDELSE OCH STÖDFUNKTIONER
En ny transparent förbindelse blir ny målpunkt som skapar möjligheter för 
både undervisning och externt användande.

LUFTPERSPEKTIV AV NYA RINKEBYSKOLAN.
SKOLBYGGNADEN ÄR UPPDELAD I TRE INTIMA VOLYMER SOM MED 
SAMMANLÄNKADE GÅNGBROAR BILDAR LÄNK ÖVER RINKEBY-
STRÅKET OCH SAMTIDIGT BILDAR MÅLPUNKT MITT I STADSDELEN.

MÅNGFALDIGA UTERUM OCH ÖVERGÅNGAR MÖJLIGGÖR EN STOR 
VARIATION AV AKTIVITETER FÖR SKOLA OCH STAD.
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SAMMANBINDANDE SKOLA - RÖTTERNA I RINKEBY

Mamma, jag är rädd för att gå 
ensam till skolan!

På vår skola går elever från alla 
världens hörn.
Det är vi stolta över!

Jag tycker vi ska ha en fotbolls-
turnering mot min kusins skola.
Vi kommer krossa dom!!

Jag får inte cykla ner till fot-
bollsplanen för min mamma.

Framtidens skola ska vara sammanbindande och inbjudande. Skolans rum ska integreras med andra aktiviteter i Rinkeby och 
fungera som bindeled mellan undervisning och samhället i stort.

SAMMANBINDANDE SKOLA
RÖTTERNA I RINKEBY
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SKOLAN OCH STADEN
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SKOLANS RUM
Centralt i vårt förslag är en vision för en ny Rinke-
byskola, som blir rotationspunkt för ett nytt och 
dynamiskt stadsdelscentrum för elever och andra in-
vånare. De nya skolbyggnaderna ersätter de exister-
ande och är planerad för ca 500 elever fördelat på 
tre årskurser. I tillägg föreslår vi strategiska åtgärder 
i stadsdelens övriga skolor som ger nya möjligheter 
till olika former för undervisning. På så vis ger vi vårt 
bidrag till nya perspektiv och idéer på hur skolans 
rum kan utvecklas tillsammans med samhället i 
Rinkeby och i SISABS utvecklingsarbete med skol-
lokaler generellt.

Att skapa bra undervisningsmiljöer är förbundet 
med att ge stöd i sociala förändringar och med en 
direkt fysisk sammankoppling av skola och stad 

kan skolans rum spela en aktiv roll i stadslivet, som 
ramverk för möten och aktiviteter. Vi tror att närhet 
mellan människor och överlappande aktiviteter 
verkar trygghetsskapande och motverkar problem-
situationer för unga människor. Därför föreslår vi 
att Rinkebyskolan helt konkret flyttas in i hjärtat av 
stadsdelen. Där kan eleverna se stadens aktiviteter 
och staden kan se både eleverna och skollokalernas 
många möjligheter för aktivitet och gemenskap.

Nya Rinkebyskolan skapar en öppen och dynamisk 
lärandemiljö som kopplar små och stora gemen-
skaper med omkringliggande stad. I tre samman-
bundna byggnader får elever i Rinkeby en central 
placering och stadsdelens invånare en ny samling-
splats med en mångfald av möjliga aktiviteter och 

arrangemang, både ute och inne. De tre årskurserna 
placeras i var sin byggnad där eleverna får en trygg 
hemvist med lärare i närheten. Årskurserna samlas 
i två våningar sammanbundet av gemensam sam-
lingstrappa och gruppområden med visuell kontakt 
mellan våningsplanen. Klassrum angränsar hem-
visterna som flyter ut i gångbroar som binder sam-
man skolan. På gångbroarna finns plats för gruppar-
beten och oformella möten på tvärs av årskurserna. 
Från varje hemvist är det tillgång till uteplats på ter-
rasser, en våning upp, tryggt överblickande men tätt 
på omgivande stadsrum. Terrasserna är förbundna 
ner till stads- och parkrum genom stora amfi-trap-
per vilka också kan användas till planerade och ofor-
mella aktiviteter i staden såväl som till skolan.

I bottenvåningen av alla tre byggnader ligger äm-
neslokaler och skolans gemensamma funktioner. 
Varje byggnad har sina ämnesområden som knyter 
an till närliggande uteområden och stadsfunktioner. 
De har följande innehåll:
• Ett Mathus, som ligger nära Folkets hus, bibli-

oteket och ett nytt torg som skapas i förlängning 
av Rinkebytorget. Här finns rum för samling av 
alla skolans elever.

• Ett Kulturhus, som sammanlänkas med den ex-
isterande gröna byggnad D och som innehåller 
kreativa ämnesrum såsom bild, musik och slöjd.

• Ett Natur- och teknikhus med plats till utställning 
och ytor för undervisning i naturvetenskapliga 
ämnen som teknik och kemi.

Alla tre byggnader har var sitt atrium, där eleverna 
har plats att visa fram deras skolarbete för varandra 
och staden. Atrium där idéer kan delas, få fysisk form 
och exponeras. Genom glasfasader görs rummen till 
utställningsfönster mot staden och medverkar till att 
göra skolbyggnaden till en dynamisk målpunkt över 
och omkring Rinkebystråket.

Efter skoltid förvandlas skolbyggnaderna till aktivitet-
shus med olika erbjudanden. De olika ämneslokalerna 
kan fungera som samlingsplats för Rinkebys invånare 
i alla åldersgrupper där mänskliga och kulturella 
resurser kan blomstra i gemenskap.
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YTOR UTAN KÄNSLA AV ÄGANDE
Stadsplaneringen i Rinkeby ger utmaningar, som till dels beror på en uppdelad 
stad, där institutioner, bostäder, offentlige funktioner och mötesplatser inte är 
förbundna. Det skapar stora ytor där ingen har känsla av ägande eller känner att 
de hör hemma.
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FÖRNYELSE OCH FÖRTÄTNING
Projektet exemplifierar hur en ny Rinkebyskola kan utvecklas centralt i stads-
delen, som en del i en förtätningsstrategi. Således skapas en ny rekreativ urban 
attraktion för elever, föräldrar, stadsdelens invånare och besökare.

RUM FÖR AKTIVITET
Skolans lokaler och nya rekreativa funktioner kan användas av hela staden 
och bottenvåningen i alla tre byggnader blir en hotspot för föreningsliv i nära 
förbindelse till en ny plats mot Rinkebytorget, Fokets Hus och en idrotts- och 
lärandepark omkring Ungdommens Hus.

SAMMANBINDANDE SKOLA - RÖTTERNA I RINKEBY
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AXONOMETRI AV RINKEBY MED GRÖNA STRÅK SOM 
SAMMANBINDANDE LANDSKAPSMATTA.

ÅTGÄRDER I EXISTERANDE SKOLOR TILLSAMMANS 
MED EN HELT NY RINKEBYSKOLA UTGÅR EN SAMLAD 
STRATEGI FÖR SKOLLIV OCH GEMENSKAP I RINKEBY.

WOOOW!!
Så coolt det har blivit att hänga 
vid Rinkebyskolan. Det er det 
bästa stället i orten. Vi vill 
stanna hela kvällen!



PRINCIPSEKTION GENOM RINKEBYSKOLAN OCH RINKEBYSTRÅKET / 1:400
SKOLANS ÖPPNA BYGGNADER DRAS FRAM MOT RINKEBYTORGET OCH FÖRBINDELSEBROAR VISAR FRAM 
SKOLANS AKTIVITETER OCH ETABLERAR EN STADSPORTAL ÖVER RINKEBYSTRÅKET.

ENTRÉPLAN / 1:400
BTA 3070 M2
BTA I ALLT FÖR RINKEBYSKOLAN: 7070 M2

PLAN 1TR+2TR  / 1:400
BTA 2000 M2
BTA I ALLT FÖRR RINKEBYSKOLAN: 7070 M2

SKOLANS RUM

EN ÖPPEN BOTTENVÅNING
Publika funktioner i bottenvåningen bryter ner gränsen mellan stad och skola 
och bjuder in till mångsidig användning.

EN TRANSPARENT SKOLA
Omslutande stad kan iakta aktiviteter genoms skolans glasfasader och eleverna 
kan på samma vis följa med i stadens liv.

LÄNKAR TILL STADEN
Skolan kopplas till omslutande stad med amfi-trapper och gångbro till folkets 
hus - angöring i flera nivåer. Således är skolan en integrerad del av staden.

VERTIKAL LÄNK
Skolbyggnadens våningar sammanbinds vertikalt  genom atrier vilket är en 
fysisk och visuell koppling till staden i alla våningsplan. Visuell kontakt skapar 
överblick och trygghet.

SAMMANBINDANDE SKOLA - RÖTTERNA I RINKEBY
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PERSPEKTIV PÅ SKOLTORGET FRAMFÖR RINKEBYSKOLAN OCH 
FOLKETS HUS.
MED EN UPPGLASAD FASAD ÄR SKOLBYGGNADEN INBJUDANDE OCH 
TRYGGHETSSKAPANDE OCH MED NÄRHET TILL ANDRA FUNKTIONER I 
STADEN INTEGRERAS SKOLAN I SAMHÄLLET.


