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Win - Win - Win
EN MÖTESP L ATS  FÖR EN MÅNGFALD  AV L ÄRANDE

Win-Win-Win visar en översiktlig hållbar strategi som           
tillvaratar befintliga resurser och kvaliteter i Rinkebyskolan, 
samtidigt som  den  visar  på  hur  skolan  kan  bli  ett  mer 
attraktivt och öppet lärosäte som välkomnar och samverkar 
med närmiljön såväl som med framtidens innovatörer. Alla 
vinner och växer genom kunskapsutbyte!

T OMM A  L O K A L ER  S OM  R E S U R S  F ÖR  F L ER
I dagsläget finns ett problem med att allt färre elever söker 
sig till Rinkebyskolan.
I takt med det sjunkande elevantalet  ökar  också  andelen
outnyttjad yta i skolan, med tillgängliga lokalytor nära 
Rinkeby centrum. Det borde ses som en stor resurs för 
Rinkeby som för Rinkebyskolan där befintliga lokaler och 
resurser kan bli tillgängliga för fler. En ökad interaktion 
mellan skolan och allmänheten bör också ses som en       
möjlighet till en ny pedagogisk plattform för eleverna där 
informellt och icke-formellt lärande kan ske.
Formellt lärande (som inom skolväsendet) kan lättare 
varieras med icke-formellt lärande i form av workshops,               
studiebesök,   seminarier,    läxhjälp   och   studiecirklar. 
Informellt lärande, genom erfarenhetsutbyte och inspira-
tion under spontana möten i vardagen kan nu också bli ett 
naturligt sätt att lära inom skolans väggar. 

Att nå ut till både blivande eleverer i F-6 samt deras                 
föräldrar är en central del i förslaget. För att bemöta ef-
fekten av att fler och fler elever väljer bort Rinkebyskolan 
som lärosäte för sina högstadiestudier bör fler kontakt-
punkter mellan yngre barn och ungdomar utvecklas, både 
inom och utom ramen för den formaliserad utbildningen. 
Genom att öka skolans exponering och ge den en mer 
framträdande roll i hela Rinkeby skapas fler kopplingar och 
mer värde läggs till folks läsning av vad skolan är och kan 
utgöra. De olika förslagen bidrar sammantaget till att sök-
trycket till studieplatserna ska öka för att på så vis succes-
sivt etablera en spiral av positiva förändringar.

Att utgå från och utveckla Rinkebyskolans existerande     
kvalitéer och resurser, i form av bland annat det geografiska                                                                      
läget nära Rinkebystråket och tunnelbanan samt befintliga 
lokaler,  och   utveckla   dem   är   ett   resurseffektivt   till-
vägagångsätt. Detta innebär att verksamheten kan fort- 
löpa parallellt som skolan utvecklas mot att möta och         
bjuda in det Rinkeby som funnits utanför skolväggarna. 

Genom att öppna upp skolbyggnaden för fler kan en högre 
beläggningsgrad uppnås där lokalerna kan nyttjas även på 
kvällstid och helger och därmed ett bättre användande av 
befintliga resurser. Närheten till Kista och det gynnsam-
ma företagsklimatet för tech-startups i Stockholm, ger en 
möjlig ingång till gruppen av innovativa teknikföretagare 
som nya hyresgäster.

På sikt, när skolan är fullbelagd med sina 540 elever, så 
skulle ett till våningsplan kunna byggas på och inrymma ett 
nytt Rinkeby Gymnasium! 
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Att utveckla skolan till en plats som berör hela Rinkeby är att 
fortsätta det arbete som redan görs på skolan, men är också 
ett arbete som behöver bedrivas på både lokal och regional 
nivå, innanför såväl som utanför skolans väggar.

S K O L A N  O C H  BA R N E N
De elever som inom den närmasta tiden kommer gå på          
Rinkebyskolan går idag med största sannolikhet på de när-
liggande skolorna; Askebyskolan, Knutbyskolan samt Kvarn-
byskolan. Samtliga tre skolor ligger mellan 5-10 minuters 
promenad från Rinkebyskolan. Samarbeten med dessa skolor 
och Rinkebyskolan, för att stärka relationerna mellan skolorna,                                      
samt för att göra eleverna mer bekanta med Rinkeby-                                                                                                                     
skolan är en viktig beståndsdel i att öka högstadieskolans 
framtida elevantal. Dessa samarbeten kan utgå ifrån både 
lokaltekniska förutsättningar, som i att eleverna från F-6       
skolorna kan läsa vissa ämnen (tredje språk eller hemkun-
skap eller liknande) på Rinkebyskolan. Kopplingen bör även 
utgöras av ett samutnyttjande av de mer “offentliga” verk-
samheterna på Rinkebyskolan. Dessa utgör bla gymnastikhal-
lar och idrottsplan för aktiviteter samt bibliotek och aula för 
uppträdanden mm.
För att nå barnen även på deras fritid föreslås ett utegym/
vistelseytor byggas upp på Rinkebyskolans nordvästra sida. 
För att förstärka kopplingen mellan skolan och idrottsplanen 
bör även lokalerna i souterrängplan omprogrammeras för 
att frigöra ytor där föreningsverksamhet med idrottsprofil 
kan utnyttja ytorna och på så vis stärka kopplingen till både 
idrottsbyggnaden och skolans huvudbyggnad, som idag har 
en påtaglig karaktär av baksida mot idrottsplanen. Det Poké-
stop som finns vid parkleken i nordväst föreslås också flyttas 
närmare skolan för att ge yngre Rinkebybor fler kontaktytor 
med området kring skolan innan ett skolval blir aktuellt.

RINKEBY
NÄTV ERK  AV  D E S T I N AT I O N ER

nya användningar av skolans lokaler. Lokaler som idag kan 
riskera att stå obrukade pga det låga elevantalet. Genom det 
nya torget får eventuella verksamheter som kan huseras i 
skolans lokaler en egen och neutral entré, något som med-
ger samutnyttjande av ytor utan att inkräkta på elevernas 
behov av ytor som är deras egna. Även byggnadens interna 
organisation medger denna uppdelning genom sina många 
trapphus vilka kan avgränsas och fördela flera olika program 
och flöden parallellt. 
Genom att öppna upp för fler verksamheter i skolans lokaler 
skapas även fler kontaktytor och förutsättningar att relatera 
till skolan för en vidare del av hela Rinkeby. Skolan blir inte 
längre en ensak enbart för elever och lärare utan också för 
fler Rinkebybor.
 
För att skapar goda synergieffekter för både eleverna, skolan 
och Rinkebyborna bör en behovskartläggning göras. Vilka be-
hov finns och kan skolans lokaler bli ett svar på detta? Vilka 
verksamheter kan bidra positivt till skolan genom att finnas 
nära? Som en del i denna process föreslås en Medborgar-
paviljong på andra sidan Rinkebystråket, där dialog mellan 
stadsdelen, Rinkebyborna och skolan kan göras och på så vis 
ytterligare stärka banden. 
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SKO L A N  O C H  S A MH Ä L L E T
Kopplingen mellan skolan och övriga Rinkeby präglas idag 
av att skolan rent fysiskt distanserar sig från sina omgivnin-
gar och bildar en ”introvert” enhet. För att ta tillvara på de 
potentialer som finns i skolan, dess verksamheter och dess 
lokaler föreslås de fysiska barriärerna mjukas upp mot både  
nordväst och sydost.
Skolans lokaler och mark i nordväst kännetecknas av kop-
plingen till idrottsplanerna. De aktivitetsinspirerande kvali-
téerna som präglar denna sida föreslås förstärkas. I sydost 
möter skolan Rinkebystråket och de konsekvenser som den 
ursprungliga idén om trafikseparering fört med sig från 
Rinkebys etablerande. Denna barriär håller idag på att luck-
ras upp i och med det arbete som påbörjats med att om-
vandla Rinkebystråket till en stadsgata. Men barriärseffekten 
mellan skolan och Rinkebystråket kvarstår. De slingrande och 
spännande rumsligheter som präglar Rinkeby torg föreslås 
förlängas över Rinkebystråket och i terrasseringar upp mot 
skolans södra fasad. Denna nya, utvidgade torgyta bildar 
en ny kontaktyta mellan skolan och Rinkeby som samhälle. 
Genom tillförseln av ett tillagningskök samt viss omprogram-
mering av ytorna på markplan i skolans huvudbyggnad, 
skapas förutsättningar för etablerandet av en restaurang i 
skolans sydostfasad.
Marken mellan Rinkebystråket och Rinkebyskolan ges en 
bearbetning som trappas ner genom en serie terrasser från 
entrénivån till gatunivån. En tydligare visuell kontakt mellan 
gata och ny torgyta ger en mer tilltalande övergång mellan 
skola och samhälle. Den visuella kopplingen bidrar även till

S K O L A N  S OM  I N K U BAT OR  O C H  C E N TR UM  F ÖR  I N N OVAT I O N
Lärande och kreativt skapande hör ihop med den pedago-
giska verksamheten. Genom att öppna upp delar av skolans 
lokaler till ett startup-center ges både elever och lärare en 
konkret brygga mellan entreprenörskap och vetenskap. Den-
na typ av verksamhet avses utgöra en handgriplig koppling 
mellan dagens studier och framtidens arbetstillfällen för 
eleverna. Ett konkret steg mellan elevernas vardag och den 
typ av bildningssatsningar som skolan sedan länge etablerat 
med Nobelstiftelsen. Att erbjuda eleverna en bredare grupp 
förebilder blir också en värdefull tillgång för skolans dagliga 
verksamhet. De olika startup verksamheterna kan utgöra 
pedagogiska och eventuellt även praktiska exempel i den 
teoretiska utbildningen, samt att möten mellan företag och 
elever kan stärka både verksamheter och elever som håller 
på att hitta sina egna vägar ut i livet.
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Förslaget Win-Win-Win har fokuserat på Rinkebyskolan Hus A                                                                                                                              
och Hus D då det finns stor potential i dessa byggnader. 
Skolan ska inledningsvis rymma dagens behov av 170 elever 
inkl. grundsärskola (steg 1), sedan för 360 elever (steg 2) och 
slutligen ställas om för 540 elever (steg 3).

S T E G  1  &  2
Rinkebyskolans lokaler har flera goda kvalitéer som behöver 
lyftas fram tydligare. Genom att placera om och stärka des-
sa kvalitéer och rumsligheter, kan dessa få bättre förutsät-
tningar och bli mer tillgängliga. Kan man dessutom tillföra 
identitetsskapande delar som är gynnsamma både för skolan 
och allmänheten, så kan vi också få en effektivare och bättre 
funderande byggnad.

D I S P O S I T I O N 
Skolans funktioner har placerats med avseende på närhet 
till angränsande funktioner, samt behovet av exponering 
och avskildhet. De mer publika funktionerna, som bibliotek/
mediatek, praktisk-estetiska ämnena och allmänna uthyr-
bara ytor, placeras närmare markplan mot entréerna för att 
enklare nyttjas efter skoltid. De helt uthyrbara ytorna har 
samlats ihop och placerats så att de kan få en avskild del i 
skolbyggnaden med egna entréer. Elevernas egna studie-
ytor samlas i trygga hemvister, och placeras i en lugnare del 
längre in i skolbyggnaden på plan 200.

F L Ö D E N
Skolverksamheten använder sig av huvudentrén, därifrån 
nås samtliga av de gemensamma lokalerna ”neutralt”. Res-
pektive hemvist kan sedan nås separat utan att korsa och 
störa någon annans hemvistyta. Skollokaler som kan hyras 
/lånas av annan verksamhet efter skoltid kan enkelt nås 
från huvudentrén, avskilt från skolans övriga lokaler. De helt                      
publika ytorna får egna entréer och kommunikationsvägar 
som inte korsar skolans flöden.
Samtliga verksamheter, både skolan och de publika, har egna 
låsbara zoner med passagesystem som möjliggör att endast 
behöriga får tillträde.

F U N K T I O N ER  -  ÅT G Ä RD ER  &  P L A C ERI N G
Utbildningsförvaltningens funktionsprogram inleder med 
att skollokaler behöver ge fysiska förutsättningar för tryg-
ghet och variation i arbetssätt. Att lokalerna ska vara flexibla                                                                          
för att möta skolans olika behov, och vara yteffektiva 
samt hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och                                                                                   
förändringar i elevunderlag. De insatser och förändringar 
som föreslås på Rinkebyskolan utgår från att på ett resurs-
effektivt och hållbart sätt möjliggöra för skolbyggnaden att 
möta skolans olika, nya behov.

HEMVISTERNA
Hus A har ursprungligen byggts efter en traditionell skolbyg-
gnadsstruktur från 1970 med klassrum längs en ensidig kor-
ridor. De långa korridorerna kan skapa otrygga miljöer med 
risk för mobbning och mycket spring. Det är inte alla elever 
som utvecklas bäst i traditionell klassrumsmiljö, därför är 
det viktigt att skolan kan erbjuda alternativ. Grundläggande 
i skolans uppdrag är att ge alla elever möjlighet att lära och 
utvecklas på sina egna villkor inom en trygg miljö. Genom att 
organisera sig i hemvister/arbetslag kan man inom den egna
hemvisten bygga trygga, lugna och flexibla lärandemiljöer, 
anpassade för elevers olika behov. Hemvisterna ska ge möj-
lighet till tryggt arbete i både större och mindre grupper 
samt i både tysta och mer öppna miljöer, och ska ha en varia-                                                                                                                   
tion av rum. I den öppna miljön skapas rum i rum av fast 
möblering som kombinerar både; studieplats, rums-                                                  
avskiljare, elevskåp och akustisk dämpning.  Alla hemvister 
är samlade på plan 200 och kan inhysa 2-3 klasser/hemvist.

MEDIATEK 
Biblioteket är så mycket mer än bara en plats där man läser 
och lånar böcker. Här söker man information, inte bara i tryckt                                                                                                                       
format utan även digitalt, visuellt och virituellt, samt får lära 
sig om källkritik, där bibliotekarien också har en viktig peda-
gogisk funktion i skolan. Därför heter det nu Mediatek. 
Mediateket symboliserar kunskap och lärande, både under 
och efter skoltid. Genom att placera den på plan 100 vid                    
huvudentrén syns den direkt när man kommer in i skolan, 
och kan lättare locka till spontana besök och väcka läslust. 
Även här skapas olika rumsligheter med både små och stora, 
samt öppna och slutna rum. Böcker och tidningar kan med 
fördel placeras ut längs kommunikationsytorna så de ham-
nar i elevernas naturliga flöden. Detta har visat sig vara väl-
digt välgörande för läsutvecklingen (enl. forskningsrapporten 
Clever Classrooms, 2015). Mediateket är en mötesplats för 
alla och kan efter skoltid ha aktiviteter som läxhjälp, skriv-
stuga och språkcafé.

AULA & SKOLMATSAL  
Aulan är skolans största rumsliga tillgång, med dubbel takhöjd 
och placering i hjärtat av skolan. Aulans stora, välkomnande 
rum är det första man möts av när man kommer in i skolan. 
Rummet kan användas för storslagna tillställningar både     
under och efter skoltid. För att öka nyttjandet av detta rum 
så föreslår vi att den även används som skolmatsal och peda-
gogisk yta. Kanske kan nobelpristagarna, som årligen bjuds 
in till skolan, signera en av stolarna och påminna eleverna 
om deras besök under kommande skolluncher.
Efter skoltid kan aulan tillsammans med närliggande                      
befintligt pentry/elevcafé hyras ut för olika tillställningar. För 
att göra detta rum mer tillgänglig och inbjudande bör man 
öppna upp den, antingen genom att riva de inneslutande 
väggarna eller glasas upp så man får en ökad visuell kontakt.

TILLAGNINGSKÖK
Idag har skolan endast ett mottagningskök och verksam-
heten önskar ett tillagningskök där man själva kan laga maten  
på plats. Skolmåltiden är en mycket viktig hållpunkt i skol-                                                                                                                 
arbetet där lunchrasten med energipåfyllning och värdefull 
paus skapar bättre förutsättningar för inlärning. Maten och 
rastens vikt för lärandet får mer fokus genom att ett nytt 
tillagningskök placeras i det befintliga köket och varumottag-
ningen, med utökad yta mot huvudentrén. 
Här finns även en möjlighet att få in en privat aktör som driver                                                                                                            
restaurang och caféverksamhet, och ser möjligheterna med 
det unika läget. Restaurangen skulle då ha en separat publik 
matsal med uteservering. Eleverna skulle då själva kunna 
välja att äta mera publikt under lunchen eller ta en fika efter 
skoltid.

SKOLAN + ANDRA VERKSAMHETER
För att skapa hållbara samarbeten är det viktigt att hitta en 
Win-Win-Win situation som på sikt ger positiva synergieffek-
ter för både skolan och de verksamheter som kommer inhy-
sas i skolbyggnaden. Från skolans perspektiv kan närheten 
till en annan verksamhet skapa nya pedagogiska plattformar
som stärker elevernas kunskapslust, där till exempel de         
teoretiska ämnen kan få konkreta sammanhang. På detta vis 
skapas rum för icke-formellt och informellt lärande, där elev-
erna kan lära på ett spontant och kravlöst sätt.
Stockholm har ett gynnsamt företagsklimat för startups, som 
efterfrågar billiga kontorslokaler och co-working spaces. Läg-
ger man samman skolans redan etablerade utbyte med teknik-                                                                                                                                  
företag och den geografiska närheten till Kista (Sveriges 
Silicon valley) så är det ett naturligt steg att hyra ut till tech-
startups. Det finns många företag och rådgivningscentrum 
som arbetar med co-working spaces, hubar och inkubatorer 
för startups, exempelvis Start-up Stockholm, SUP46, STING, 
THINGS m.fl. som Rinkebyskolan och stadsdelen kan sam-     
arbeta med för hitta nya hyresgäster. Vissa av skollokalerna 
ska med enkla medel kunna ställas om till arbetslokaler för 
att kunna nyttjas mer resurseffektivt.

På plan 200 kan större delen inledningsvis byggas om till 
hemvister som med lätthet kan nyttjas som arbetsplatser ge-
nom dess flexibla utformning. Företagen får öppna kontors-                                                                                                         
landskap, mindre arbetsrum, rum för möten och konferens, 
samt tillgång till fikarum och WC. På stora delar av plan 100 
har man redan färdiga arbetsplatser, som idag inrymmer 
kontorsrum och fikarum för skoladministrationen. 
Vissa lokaler skulle även kunna vara avsedda för verksam-
heter på förslag av Rinkebyborna själva genom medborgar-          
dialog, och lokalerna mot idrottsplatsen kan med fördel in-
hysas av föreningsliv.
Som en del i utbytet kan företagarna/föreningarna hålla 
workshops, föredrag, temalektioner m.m. för eleverna och 
kan på så vis både inspirera och bli inspirerade.

PRAKTISK-ESTETISK
Alla de praktisk-estetiska ämnena (bild, slöjd, musik och 
hemkunskap (hkk)) är idag placerade avskilt från varandra. 
För att kunna skapa möjligheter för samverkan samlas bild, 
textilslöjd och trä- och metallslöjd, samt teknik i Hus D. Här 
kan de kreativa ämnena få fritt utlopp för samarbete och       
interaktion. Hela huset kan sedan hyras ut separat efter skol-
tid som ateljé för skapande organisationer eller föreningar. 
På plan 200 föreslås en ny Temaverkstad för specialprojekt 
som t.ex. nobelprojektet, och även en Miniaula för mindre 
presentationer och föredrag.  
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* Skollokaler som kan hyras/lånas ut och 
nyttjas efter skoltid av annan verksamhet.
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Föreslagna funktioner med färgade fält illustreras på befintliga relationshandlingar över hus A och hus D

BIBLIOTEK

Funktionerna är fördelade så att de 
mer publika och uthyrbara ytorna pla-
ceras närmare markplan mot entréer-
na, och elevernas hemvister ligger mer 

ostört.

Flöden för Hus A. Hus D med praktisk-estetiska ämnen nås 
separat från markplan med egna entréer.

FUNKT IONER

Rumspl a cering i  hemvist

s tartups ! co-working
spa ces !

HUBhemvist

aul a/matsa l

temaverksta d
&

min iaul a

skaparhuset !
b i ld  & s löjd

med iateket

Klassrum

Grupprum Pedagogarbetsrum

WC & städ

Öppen
studieyta

m. rum i rum

Möjlighet
att ha ett till 

klassrum

inkubator

th inktanks

workshops

experiment

pedagog ik

innovat ion



0 5 10 15 20 25 meter
SKALSTOCK

funkt ionsp l a cering
Föreslagna funktioner med färgade fält illustreras på befintliga relationshandlingar över hus A och hus D

Referensbild på färgade solcellspaneler på fasad

S T E G  3
I takt med att skolans populäritet ökar så ökar även lokal-
behovet för skolverksamheten, och de uthyrda lokalerna på 
plan 200 fasas ut för att ge plats åt fler hemvister.

Skolan kan nu rymma 540 elever, i 6 paralleller, med 3 klasser 
i varje hemvist på plan 200.
 
Rinkebyskolans starka profileringen och kopplingar till 
närlingsliv hoppas även kunna locka till sig framtida gym-
nasielever. Eftersom Stockholm stad beräknas ha ett ökat 
behov av gymnasieplatser framöver, så vi ser en möjlighet i 
att kunna ha ett nytt gymnasium i Rinkebyskolan. 

För att inhysa det nya gymnasiet byggs ett nytt indraget vån-
ingsplan på den befintliga skolbyggnaden, vilket inte är helt 
ovanligt på denna typ av betongbyggnader.  Det nya gym-
nasiet skulle vid behov kunna nyttja alla de allmänna ytorna, 
som kan kopplas samman och få ett gemensamt flöde och 
separat entré. 
I samband med detta förses byggnaden med en uppdaterad 
fasad med genomsiktliga samt opaka solceller i en gyllene
kulör. Den nya fasaden bidrar till att rent visuellt samman-
foga byggnaden samtidigt som den även bidar till att för-
medla skolans uppdaterade funktion som en inkubator för 
ungdomar på väg in i vuxenvärlden samtidigt som den också 
är en utvecklingsplats för framtidens företagare.

WiN-WiN -WiN

steg 3  (540 e l ever)

D i spos i t ion Flöden Ytor
Ungefärliga ytor, BRA,  för Hus A och D

(exkl. kommunikation och entrétorg för skola)
Genom att flytta det allmänna pro-

gramet frigörs yta på plan 200 för fler 
hemvisterna. Ett nytt plan 300 kan 

byggas på och nyttjas som gymasium 
tillsammans med övrig allmän yta.

Flöden för Hus A, där det nya plan 300 nås genom 
förlängning av befintliga vertikala kommunikationer.
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Plan 300

rinkeby får ett  gymna s ium ! 

HEMVIST  2070 m2

PRAEST.*  890 m2

MEDIATEK*  320 m2

AULA/MATSAL*  300 m2

KÖK*  280 m2

ADMIN.  370 m2

TEKNIK  600 m2

ALLMÄN YTA  FÖR
GYMNASIUM  3200 m2

* Skollokaler som kan hyras/lånas ut och 
nyttjas efter skoltid av annan verksamhet.

Hemvist / Arbetslag

Praktisk-estetiskt (Praest.)  
Slöjd, Bild, Musik och HKK

Administration och Elevhälsa

Allmän uthyrbar yta

Aula / Skolmatsal

Tillagningskök

Teknik, Sevice & Skyddsrum

Mediatek / Bibliotek


