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Rinkebyskolan var förfallen, nerklottrad och rivningshotad. När Börje Ehrstrand
från Övermark tog över som rektor för skolan såg han inte problemen, han såg
utvecklingspotentialen. Det var början till en framgångssaga.
Börje Ehrstrand från Övermark har blivit högt uppskattad för sitt arbete med att
förändra Rinkebyskolan i den multikulturella förorten Rinkeby i Stockholm. På
Föreningsfestivalen föreläste han om hur föreningar, skolor och andra samhällsaktörer
kan samarbeta för att nå framgångar. Själv hade han mycket samarbeten med
föräldraföreningen, elevrådet, lärarnas fackförbund och en hel del andra föreningar
under sin tid som rektor i Rinkebyskolan.
Året var 1989. Rinkebyskolan utanför Stockholm hade totalt förfallit. Skolledningen
och rektorn avgick. Då klev Börje Ehrstrand in. Han hade arbetat som lärare i Rinkeby
i flera år. Skoldirektören i Stockholm hade uppmanat honom att söka jobbet som
rektor och bygga upp skolan pånytt.
- Jag såg utvecklingspotentialen där andra såg problemen. Men jag hade ett krav: att
jag skulle få handplocka teamet runt mig.
Börje Ehrstrand plockade ihop en grupp med människor som han litade på. Något av
det viktigaste för honom var att stödja lärarna och se till att eleverna inte hamnade på
glid. Börje ville bilda en hem- och skolaförening, trots att den avgående rektorn sade
att det inte lönar sig. Till det första mötet kom 250 föräldrar.
- Det är självklart att föräldrarna ska kunna påverka genom att vara med i en förening.

Bildandet av ett elevråd var nästa steg. Kravet från både eleverna och föräldrarna var
att skolan skulle vara hel, ren, lugn och trygg. Börje Ehrstrand försökte skaffa pengar
för att få bort allt klotter från skolan, men fick nej som svar. Då föreslog föräldrarna att
de själva skulle göra arbetet på talko. Många av dem var hantverkare och målare. Efter
ett år fanns det inget klotter kvar i Rinkebyskolan.
- Vi vann pris som Stockholms mest välskötta skola. Prispengarna ville eleverna
använda för att köpa frukost åt de elever som inte hade råd att äta hemma på
morgonen.
Skolan införde program mot mobbning, våld, rasism och hedersrelaterat våld. Man
byggde en kulturarena, ett ungdomens hus, ordnade tjejcafé för flickor som annars inte
får gå ut på kvällarna och uppmuntrade ungdomarna att idrotta. Varje år kommer
också nobelpristagaren i litteratur på besök till Rinkeby. Det som en gång var en
skamfläck är i dag en framgångssaga. Allt har att göra med språk och kommunikation,
menar Börje Ehstrand. I Rinkebyskolan läser varje elever över 20 böcker per år.
- Läser man mycket böcker får man ett stort ordförråd. De som blir duktiga på språk
och kommunikation blir också framtidens vinnare.

Sofia Nygård

