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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
Det blev ett händelserikt läsår och skolan fortsatte med fler positiva steg framåt i utvecklingen som en lärande
organisation och i att utbilda elever i förmågor och kunskaper för att kunna leda och navigera i en digitaliserad
framtid. Skolan fokuserade på utveckling av undervisningen genom att bland annat arbeta med
språkutvecklande undervisning, introducera en språk- och en matematikstuga, experimenterade med
inredningen för bättre lärmiljö, och ett ökat fokus och skapandet av större möjligheter för delaktighet för
eleverna inom såväl undervisnings- som allmänna skolfrågor. Elevhälsans kompetens förstärktes ytterligare
inom det specialpedagogiska området och nya vikarier anställdes för att stärka upp möjligheterna att hantera
frånvaro hos personal men även för att ibland vid behov stärka upp som resurs vid vissa specifika tillfällen.
Sammanlagda insatser som upplevs ha haft god effekt vilket visade sig i en återigen mycket god examensgrad
samt fler och högre godkända betyg än tidigare läsår.
Skolan fick även besök av Skolinspektionen för en regelbunden kvalitetsgranskning där de lyfte fram flera saker
som fungerade väl liksom ett par saker som skolan behövde fokusera lite extra på att utveckla.
Skolans samarbete med syskonskolorna NTI Gymnasierna i Västerås, Örebro, Sollentuna och Karlstad fortsatte
och i år sammanstrålande alla i Karlstad för en gemensam träff. Den nytta som vi har haft och fortsätter att ha i
och med att skolorna hjälper, stöttar och lär av varandra är en styrka för alla skolorna. APL-processen fortsatte
sin utveckling och fler goda samarbeten knöts med såväl tidigare som med nya företag. Detta år genomfördes
APL-uppdraget utomlands i Cordoba, Spanien, vilket var en lärorikt men även en utmanande upplevelse.
Skolan påverkades givetvis av situationen med Covid-19 i och med att undervisningen ställdes om till
fjärrundervisning. Den omställningen genomfördes snabbt under enbart en eftermiddag och dagen efter var
fjärrundervisningen igång, och trots den snabba omställningen så var såväl närvaron som skolresultat kvar på
hög och även bättre nivå än vid tidigare läsår. Något som jag anser främst förklaras av ett mycket gott
engagemang och samarbete hos såväl skolans personal som elever, samt en allt mer välutvecklad struktur i
skolan. Av vårens skolsituation tar vi med oss flera goda lärdomar och vi är alla glad, och jag stolt, över att
omställningen gick så bra som den gick och att det blev så många goda skolresultat i slutet!
För oss på NTI Gymnasiet i Eskilstuna kommer lärande alltid stå i centrum och vi kommer fortsätta vår resa med
det ledordet och sikta på högre resultat även kommande läsår!

Magnus Jangerud
Rektor för NTI Gymnasiet Eskiltuna
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VÅR VISION
NTI Gymnasiet ska vara Sveriges ledande gymnasieskola inom Tech, Science, Business och Design. Vi utbildar
våra elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid.

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE
Huvudsyftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Med de nationella
målen för utbildning menas de mål som anges i skollagen, läroplanerna och andra författningar som reglerar
verksamheten. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög
kvalitet oberoende av förutsättningar och bakgrund. Vår målsättning är alltid att våra elever ska få en god
utbildning samtidigt som de är nöjda med sin utbildning och är trygga i skolan.
I vårt kvalitetsarbete har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt:
●

Den funktionella kvaliteten handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som
finns i läroplanen och varje programs examensmål.

●

Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga
förväntningar och önskemål på utbildningen.

●

Den instrumentella kvaliteten handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de
krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag (till exempel att eleverna får en likvärdig
undervisning av god kvalitet och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen).

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av
resultat enligt ett fastslaget årshjul (se bilaga 1). Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete
följs upp och utvärderas kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna
är skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter, proaktiva elevavstämningar och resultat i form av
betyg och nationella provresultat. Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga
form, och en arbetsplan tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse kommande läsår.
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RESULTATREDOVISNING
Ett kvalitetsbegrepp som används inom NTI Gymnasiets skolor är funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl
eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

ANDEL MED EXAMEN OCH GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG – AVGÅNGSELEVER 2020

Skolans examensgrad ökade återigen under detta läsår till den högsta noteringen under perioden 2018-2020,
93%. En notering som är över rikssnittet på 90%. I år blev det återigen en förbättring med avseende till
eleverna inom El- och energiprogrammet där allt fler når examen, i år 95%. Eleverna som läser det estetiska
programmet fortsätter att vara de som lyckas nå examen i högsta grad, 100%. Och för eleverna som läser
teknikprogrammet var det en liten tillbakagång med en examensgrad på nu 88%. Sett till skillnaderna mellan
flickor och pojkar så är det fortsatt så att flickorna når examen i högre grad än pojkarna, 100% respektive 93%,
även om numer allt fler pojkar också når examen än under tidigare läsår.
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Betygssnittet blev i år samma som vid föregående läsår, 12,5. Eleverna inom det estetiska programmet hade ett
betygssnitt på 12,2 vilket är en tillbakagång sett till föregående läsårs betygssnitt på 13,8. En tillbakagång var
det även för eleverna inom EL- och energiprogrammet med ett betygssnitt nu på 11,8 i jämförelse med 12,6 för
föregående läsår. För eleverna som läste teknikprogrammet blev det ett högre betygssnitt än tidigare läsår men
en ny notering på 13,4 i jämförelse med 11,6. Sett till skillnader mellan flickor och pojkar gällande betygssnitt så
fanns det i år inga då flickorna hade 12,5 och pojkarna 12,4.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Sett till betygsfördelningen under perioden 2018/2019-2019/2020 så blev det i år färre andelen F än tidigare,
från 21% till 10%. Sett till skillnader mellan programmen så är det fler andel E inom El- och energiprogrammet
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än de övriga två programmen, estet och teknik. Gällande skillnaderna mellan flickor och pojkar så är det
generellt så att flickorna lyckas nå fler högre betyg än pojkarna. Sett till betygsskillnader mellan
gymnasiearbetet, matematik, svenska- och engelska kurserna så är det i jämförelse mellan läsåren allt färre
andelen F än vid tidigare läsår för i stort sett alla kurserna, och skillnaderna mellan ämnena är inte lika stora
som tidigare även om det fortsatt är inom matematiken som flest elever får F. Men inom engelskan så blev det
i år allt färre andel F än tidigare, från tidigare läsår där allt mellan 38-20% fick F till nu 23-5% F.

NATIONELLA PROVBETYG – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020
NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används
som en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in
vårterminens proven.

UPPLEVD KVALITET
Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom våra skolor är upplevd kvalitet, som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs
framförallt upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.

NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL

Sett till nöjdhet, rekommendationsgraden och trivsel så fortsätter den positiva trenden med framsteg inom alla
områden. Nöjdhet ökade från 70% till 73%, rekommendationsgraden från 68% till 70%, och slutligen trivsel från
78% till 85%.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN
Ytterligare ett kvalitetsbegrepp är instrumentell kvalitet, vilket handlar om hur väl skolans arbetssätt och
organisation motsvarar författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för elevernas
välmående och måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas fyra av skolans nyckelprocesser:
●

Undervisning och kollegialt lärande

●

Elevhälsoarbete

●

Arbetsplatsförlagt lärande

●

Normer och värden

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
Ett av läsårets fokusområden var undervisningens kvalitet eftersom detta utifrån tidigare analys visat sig vara
ett förbättringsområde. För att möjliggöra samverkan och kollegialt lärande för att utveckla undervisningen
sker kontinuerliga och planerade Lärteam som leds av förstelärare och biträdande rektor/specialpedagog.
Utifrån uppsatta arbetsmål deltar lärarna i val av litteratur, får lästid, reflektionstid utifrån co-coachingsamtal,
samt tid att planera för auskultationer och uppföljningssamtal i par samt i grupp. Vi kvalitetssäkrar
undervisningen genom planerade möten mellan legitimerade och olegitimerade lärare, där planering av
undervisning, omdömen och betyg diskuteras, då främst på APT (arbetsplatsträffarna). Med hänsyn till skolans
självbild gällande att sätta lärandet i centrum så fortsatte ambitionerna på att öka antalet auskultationer
mellan pedagoger under läsåret. Våra begränsade lokaler med små klassrum är en utmaning för god arbetsro
vilket bland annat har medfört att skolan tillsatte en utvecklingsgrupp för att samverka med övriga lärare och
elever kring att utveckla en fungerande lärmiljö utifrån lokalernas förutsättningar, specifika och olika
programinriktningar. Då vi är en mångkulturell skola och elever i stort enligt forskning och beprövad erfarenhet
gynnas av att all undervisning är språkutvecklande så det var ett prioriterat utvecklingsområde under läsåret.
Elevernas möjlighet till ökad delaktighet arbetades också med i form av inflytande över undervisningen då de i
undervisningen använder sig av skolans innovationsrum, Makerspace, som elever själva delvis varit med att
byggt upp tillsammans med undervisande lärare. Tid och resurser avsattes också för fler ämnesövergripande
projekt och två nya stugpass introducerades, ett stugpass för språk gällande svenska och engelska liksom ett
stugpass för matematik.
Var femte vecka var lärteam återigen avsatt för diskussioner av ledning och stimulans i undervisningen genom
att analysera och diskutera resultaten av lärarnas dokumentering ielevavstämningsdokumentet i SchoolSoft.
Vårt fokus där har varit på att öka vår samsyn, där vi lär av och genom varandra med målet att förbättra det
relationella perspektivet, snarare än det kategoriska och på det sättet leda och stimulera våra elever att nå sina
mål. Ett arbetssätt som har varit implementerat på skolan under ett antal år nu och som fortsätter sin
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utveckling och under året genom att allteftersom ha ett allt större fokus på grupper. Vidare fortsatte arbetet
med ökad tydlighet på skolans båda läroplattformer Classroom och SchoolSoft.
För att säkerställa så att eleverna hela tiden fick den undervisningstid som de ska ha så kontrollerades
kontinuerligt undervisningstiden under läsåret av rektor och skolans administratör för att kunna sätta in
insatser om så behövdes.
Det numera etablerade regionala samarbetet mellan NTI Gymnasierna i Eskilstuna, Västerås, Örebro,
Sollentuna och Karlstad fortsatte och har som huvudfokus att hjälpa lärare som är ensamma i sina ämnen på de
enskilda skolorna att kunna få stöd och hjälp av andra kollegor ute på skolorna. På höstlovet genomfördes
återigen en regionkonferens för all personal, denna gång i Karlstad.
I samband med omställningen till fjärrundervisning så modifierades läsårets schema för lärteam att fokusera på
tid för planering och samverkan mellan skolans pedagoger. Övriga tidigare inplanerade saker fick stå tillbaka för
att fokusera på att få fjärrundervisningen att fungera så bra som möjligt. Under denna tid använde alla inom
skolan ett gemensamt Excel-dokument på grupp och individnivå för att samverka kring och följa upp elevernas
lärandeprocess på grupp och individnivå. Dokumentet gicks även genom varje vecka av skolans mentorer
tillsammans med rektor och specialpedagog för att kunna urskilja mönster och sätta in extra stödåtgärder om
så behövdes.

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
Lärarna möter givetvis elevernas behov av ledning och stimulans på olika sätt beroende på kurs, lärarens
utbildningsbakgrund och erfarenhet, där de alla ska utgå från elevernas individuella och olika förutsättningar.
Undervisningens kvalitet utvärderas som helhet genom koncernens årliga elevenkät. Eleverna svarar på en
skala mellan 1-10 hur de upplever undervisningen. Årets enkätsvar visar att elevernas nöjdhet med
undervisningens kvalitet, utifrån den högsta nivån på skalan (7-10), har ökat från år 2018 (56%) år 2019 (54%)
till år 2020 (67%). Vid undervisningsundersökningen som genomfördes under höstterminen så visade även det
på en god förbättring där 75% av de tillfrågade eleverna var nöjda med undervisningen vilket är ett stort kliv
framåt från tidigare läsår 2018-2019 då 64% upplevde sig nöjda. Resultatet på 75% är även ett gott resultat i
jämförelse med andra NTI Gymnasium där Eskilstuna hade det femte bästa resultatet av sammanlagt 28 skolor.
Genom individuell och gemensam utvärdering av vår kollegiala undervisningsutveckling, upplever 66,7 % av
lärarna att läsning och reflektion i auskultationspar har bidragit till att de utvecklat sitt ledarskap genom att all
undervisningen utifrån vårt fokusområde överlag blivit mer språkutvecklande. 22,5 % av lärarna anser att det
kollegiala lärandet har aktiverat redan befästa kunskaper och på så sätt kommit vidare i processen. Våra
obehöriga lärare upplever att de fått mer inblick och tips från vår gemensamma litteratur, samt från kollegor i
hur man kan bedriva lektion/undervisning på bästa sätt för att vara mer språkutvecklande. Utifrån ledning och
stimulans upplever lärare att tex planeringen av undervisningen genom processarbetet har blivit mer rigoröst
och konkret. Det bidrar till att eleverna ser var i processen de är och var de är på väg. Att gå från en gemensam
förståelse till enskilt arbete där fokus ligger på förtrogenhet har hjälpt lärare och eleverna se en tydligare
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kunskapsutveckling. Lärare med annat modersmål tog även chansen att själv utveckla sin språkliga förmåga, då
de genom utvecklingsarbetet blivit mer medvetna om att språklig förmåga är viktigt oavsett vilket ämne de
undervisar i. Vidare påpekade främst de ansvariga lärarna för språkstugan och matematikstugan att dessa pass
hade haft stor effekt på fler elevers lärande vilket sannolikt även har bidragit med bättre lärande inom andra
ämnen då språk och matematik är så centrala kunskaper att besitta.
Skolinspektionen påpekade i sitt beslut i deras regelbundna kvalitetsgranskning att skolan i flera delar främjar
elevernas möjligheter att nå läroplanens mål, men att skolan behöver utveckla undervisningen så att elever
utmanas och stimuleras i allt högre grad.
59% av skolans elever upplever enligt elevenkäten att de har studiero, vilket vi givetvis inte är nöjda med och är
ett pågående utvecklingsarbete som också nämns under värdegrundsarbetet. Det var även en del som
Skolinspektionen ansåg var ett fortsatt förbättringsområde på skolan vilket delgavs via deras beslut där de
bedömde att skolan arbetade för ökad studiero och trivsel på flera delar men att ett mer samlat arbete
behövdes. För att förbättra elevernas studiero har det i ledning av rektor vid APT, kollegialt samtalats om vikten
av att följa de klassrumsregler som framtagits i samverkan med eleverna. Lärarnas förmåga att leda
undervisningen är en grundförutsättning för att studiero ska infinna sig, vilket vi arbetar med utifrån vår
tidigare nämnda undervisningsutveckling. Biträdande rektor/specialpedagog har med lärare som behöver stöd i
att utveckla studieron, haft samtal dels med berörda elevgrupper och lärare om situationen, dels i samverkan
med elever och lärare tagit fram verksamma insatser för att öka studieron, vilka sedan kontinuerligt följts upp.
Vidare arbetades det med att inkludera värdegrunden, så den genomsyrar hela verksamheten och all
undervisning och inte som tillfälliga temadagar, även detta för att bland annat öka studiero och trygghet. Detta
arbete påbörjades vid uppstartsveckan med lärare och elever och har fortlöpt under läsåret. Vi fick fin respons
från elever och vårdnadshavare i speciellt åk 1, där de upplevde ett gott bemötande från skolans personal, en
god ingång till att bygga trygga och tillitsfulla relationer med personal och övriga elever vilket är viktigt för att
skapa studiero.
Lärarna upplevelse av utvecklingen kring elevavstämningarna har varit att det kollegiala lärandet i detta
avseende har fått en tydligare struktur utifrån att samtal har förts just kring ledning och stimulans i
undervisningen där gemensamma strategier satts in. Med hänsyn till antal gula markeringar i detta system som
påvisar att anpassningar genomförs i undervisningen, och röda markering som indikerar på att anpassningar
inte har avsedd effekt, så minskade de båda kraftigt under detta läsår i jämförelse med tidigare. Vårterminen
2018-2019 var det 240 gula och 88 röda markeringar, och under 2019-2020 fanns det 161 gula och 14 röda
vilket indikerar att undervisningen på skolan är allt mer tillgänglig för eleverna och att arbetet med
anpassningarna ger större effekt.
Lärarnas kontinuerliga avstämningar kring bedömning, där legitimerad lärare är med i processen kring
olegitimerad lärares lektionsplanering, bedömning och betygssättning, det regionala samarbetet med
syskonskolor där ämneskollegor kopplas samman för att stötta varandra, en mindre genomgången kurs i betyg
och bedömning med skolans förstelärare, samt lärarnas kontinuerliga uppsummeringssamtal gällande
elevernas individuella lärande och utvecklingsprocess, är alla insatser som anses bidra överlag till en mer
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rättssäker bedömning och betygssättning. Något som kunde ses i form av Skolinspektionens beslut där de
bedömde att förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg på skolan ges i hög
utsträckning.
Tyvärr kom Corona in i bilden under vårterminen, där fokus kom att handla om kollegial samverkan för att
stödja eleverna så mycket det gick, då fjärrundervisningen skapade nya förutsättningar för elevernas möjlighet
att lära. Utifrån koncernens elevenkät om fjärrundervisningens kvalitet visade det sig att skolans elever
upplevde att undervisningen fungerade väl, ca 72% av eleverna skattade undervisningen mellan 7-10 på en
10-gradig skala. I samtal med lärare och elever ser vi att det finns delar som lärarna utvecklat i och med
fjärrundervisningen och som kan användas inom ordinarie undervisning, såsom tex att eleverna delar sina
dataskärmar med andra elever inom ett grupparbete eller med undervisande lärare för att visa på exempel,
eller få stöd i att utveckla sitt arbete. Att använda chattfunktionen som i vårt fall drivits genom individuella
Google Meet eller skolans egen Discord (som i och med fjärrundervisningen skapades av skolans egna elever).
Detta har varit särskilt betydelsefullt för elever i behov av extra anpassningar.

SLUTSATSER
Den sammanlagda bilden som framkommer via studieresultaten och de olika utvärderingarna som har
genomförts ger en bild där vi bedömer att skolan är på rätt väg men att det givetvis kvarstår en del arbete.
Utveckling framåt gällande ledning och stimulans handlar om att lära av det vi hittills har gjort i det kollegiala
arbetet, samverka och ta fasta på fungerande arbetssätt, att gå från det individuella arbetet till en kollektiv
förståelse om fungerande arbetssätt. Vi kan utveckla vidare genom att sätta igång processen tidigt vid
läsårsstart, samt att fortsätta involvera alla elever i språkutvecklande arbetssätt och även pröva nya metoder.
Det kollegiala arbetet och samverkan kring elevavstämningar behöver fortsätta utvecklas genom att uppdatera
rutiner och arbetssätt då fjärrundervisningen återgår till skolförlagd undervisning. Vi kan även dra nytta av
lärdomar vi dragit av fjärrundervisningen som fungerade så bra, dvs vilka arbetssätt och metoder som gynnat
elevernas utveckling och lärande, samt vad av detta som kan implementeras i den skolförlagda undervisningen.
Skolans innovationsrum, Maker Space, är något vi även ser kan utvecklas för att stimulera till lärande och ge
eleverna mer inflytande över undervisning och arbetssätt. Här behöver lärare som inte har de programinriktade
kunskaperna få kollegial handledning och tips av de lärare som har bäst kunskaper i hur Makerspace kan
utnyttjas och användas. Detta för att alla lärare mer aktivt ska välja att bedriva sin undervisning i Makerspace. I
anknytning till detta kommer skolan fokusera på att försöka utmana och stimulera eleverna i linje med de
intressen som eleverna har.
Utveckling gällande bedömning och betygssättning kan fortsatt ske genom den regional samverkan, samt i
kollegialt lärande utifrån bedömningsexempel, liknande de som finns inom NP. Elever önskar även i
undervisningen mer exempel på nästa nivå, vilket lärarna kan samverka kring vid avsatt tid för pedagogiska
samtal.
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Gällande studiero behöver lärarnas ledarskap i klassrummet fortsatt utvecklas utifrån vårt kollegiala lärande i
att utveckla undervisningens kvalité, där vi redan i uppstarten av läsåret lägger grunden genom utbildning i
värdegrundsfrågor, något lärarna i utvärdering önskat få mer kunskap om. Värdegrundsarbetet ska utifrån
detta inkluderas i all undervisning och i samverkan med våra elever följas upp genom elevråd.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsans arbete leds av skolans rektor. Elevhälsan har på tisdagar regelbundna formella möten. Dessa möten
är fördelade utifrån samtliga mentorer-klasser. Mötena protokollförs i Elevhälsans Team Drive. Under mötena
deltar och samverkar rektor, specialpedagog, mentorer, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator.
Skolläkare och psykolog kallas in vid behov och skolpsykologen är en del i det främjande och förebyggande
arbetet inom Elevhälsan, medan övriga tjänstgör allt från 1 till 5 dagar/vecka på skolan. Elevhälsan har var
fjärde fredag fokus på att följa upp Elevhälsans främjande och förebyggande arbete utifrån uppsatta mål och
insatser i skolans Elevhälsoplan.
Elevhälsan samverkar med skolans övriga personal vid veckovisa APT och Lärteam, samt utifrån schemalagda
tider då elevhälsan deltar i undervisning och utifrån sina olika kompetenser kan vara ett stöd för lärarna på
undervisning-, grupp och individnivå. Personalen har möjlighet att direkt anmäla oro till rektor och övrig
kompetens inom Elevhälsan, samt vid uppföljning av elevavstämningar, där man i kollegialt samverkar gällande
ledning och stimulans i undervisningen samt för att anpassa undervisningen på grupp- och individnivå.
I elevhälsan ingår skolans mentorer, vilka i samverkan dels stödjer eleverna i deras skolgång, dels lärarna
utifrån olika strategier som gynnar elevernas möjlighet att lära, samt insatser och strategier som främjar hög
närvaro hos eleverna. Mentorerna följer upp elevernas närvaro genom att varje morgon ringa de elever som
har ogiltig frånvaro. Systematisk giltig frånvaro följs dels upp via elevhälsomöten samt av mentor genom
utredning av orsak, där åtgärder kan komma att sättas in. Närvaroarbetet handlar även om att göra skolans
undervisning tillgänglig och intressant, tydliggöra målet med utbildningen, vilket kan öka elevernas motivation
att lära.
Extra anpassningar dokumenteras och följs i samråd med elev, löpande upp av mentor, specialpedagog eller
undervisande lärare. De extra anpassningarna finns tillgängliga via skolans Drive eller för specifik kurs via
lärplattformen, ScS, information om extra anpassningar delges även vid punkten för EHT vid APT.
Åtgärdsprogrammen och särskilt stöd följs kontinuerligt upp och vid uppföljningar deltar elev, ev.
vårdnadshavare, mentor och specialpedagog.
I det främjande arbetet samverkar lärare och skolpersonal med elevhälsoteamet i planeringen. Det
hälsofrämjande arbetet på skolan handlar också mycket om ett gemensamt värdegrundsarbete, att utveckla
lärmiljön tillsammans, använda nya pedagogiska grepp, att utveckla undervisningsmetodiken och genom
lärmiljön främja lärande, skolutveckling, social och pedagogisk miljö och psykisk hälsa.
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Det förebyggande arbetet på NTI Gymnasiet sker genom att mentorer, lärare, elevhälsan och annan
skolpersonal uppmärksammar tecken och signaler i tid när en individ eller grupp kan komma att behöva
stödinsatser. Det förebyggande arbetet handlar också om att minska riskfaktorers inflytande över individen och
stärka skyddsfaktorerna. Tex så serveras dagligen frukost på skolan. Detta är såväl en trygghetsfaktor som en
hälsofrämjande insats då många elever har svårt att äta innan de kommer hemifrån på morgonen och med
skolans frukost orkar ta sig igenom skoldagen och ta till sig undervisningen. Elevhälsan har fokus på områden
som psykisk ohälsa, risker i arbetsmiljön, skolfrånvaro och riskfyllda levnadsvanor. Vi utgår från den enkät som
skolsköterskan utför under hälsosamtalet. Enkäten följs upp av huvudman/Skolläkare- och medicinsk ansvarig
skolsköterska som sammanställer och jämför resultaten skolor emellan.
De åtgärdande insatserna sker när det redan finns särskilda behov hos en individ eller grupp. Elevhälsoteamet
tar emot oro som lärare har och stöttar elever och lärare genom olika insatser. Det kan exempelvis vara i form
av samtalskontakt med sjuksköterska eller kurator, eller genom pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
som upprättas utifrån rektorsbeslut vid elevhälsomöten.
Personal ur elevhälsan har utifrån sina olika professioner verkat stödjande vid övergången till fjärrundervisning,
alla funktioner har fortsatt enligt ovan beskrivning, även om Elevhälsans arbete och samverkan med elever,
vårdnadshavare och externa parter skett digitalt och genom telefonsamtal. Fysiska möten har skett, såsom
regelbundna elevhälsomöten och viss omfattning även möten med elever, vårdnadshavare och externa parter.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Tillgängligheten som specialpedagog har utökats under läsåret utifrån att specialpedagogen som även är
biträdande rektor har varit på plats alla dagar i veckan, men har även haft annat uppdrag som APL-samordnare
och därigenom inte varit fullt ut tillgänglig hela tiden. Den överlag ökade tillgängligheten anses ha bidragit till
att antalet pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram återigen ökade i antalet under läsåret vilket innebar
att allt fler elever gavs det stöd som de behövde för att lyckas i allt högre grad i utbildningen. Mentorernas
tillgänglighet har varit fortsatt hög och underlättat många gånger. Elevernas skattning av mentorernas
stöttning tog återigen stora kliv framåt sett över de senaste 3 åren, från 6,3 (2018) till 7,3 (2019) och nu 8,3
(2020) på en 10-gradig skala. Skolsköterskan har arbetstid som möjliggör hennes huvudsakliga uppdrag
(elevhälsosamtal), men lämnar ytterst lite tid över till det övriga främjande arbetet såsom planering av
hälsostödjande aktiviteter och arbete med lärmiljö men har deltagit på elevhälsans förebyggande och
hälsofrämjande insatser. Samma sak gäller kurator då många elever på skolan är i behov av regelbundet
samtalsstöd som inte faller inom ramen för psykolog-behov. Studievägledaren har även uppdrag som
kommunikatör och administratör. Att SYV funnits på plats fem dagar i veckan har möjliggjort att även
motiverande samtal och klassrumsbesök blivit genomförda, samarbetet kring studievägledningen i
undervisningen med undervisande lärare har tagit ett par kliv framåt men en del arbete kvarstår fortfarande.
Gällande yrkes och studievägledning så startade AcadeMedia under läsåret en central tjänst som heter ”snacka
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med SYV” och som innebar att elever kunde vända sig till en centralt anställd grupp för vägledning vilket
därmed utökade elevernas möjligheter till vägledning.
Det interna samarbetet och organisationen av EHT har utvecklats och fungerat bra. Det har varit en stor vinning
att ha med mentorerna i EHT-möten då deras input kring eleverna är ovärderlig. Men ibland har det inte
funnits tid att bearbeta allt på mötesdagordningarna vilket gör att vi inför kommande läsår behöver se över
själva strukturen och det förberedande arbetet inför mötena kommer förändras. En lärdom som framförallt
framkom tydligt under tiden med Corona där det blev naturligt att börja titta lite extra noga på möten av alla
slag och diskutera vilken effekt de faktiskt upplevdes ha. Inför läsåret togs det fram ett dokument för att
gemensamt inom elevhälsan planera in när samverkan med övrig undervisande personal skulle ske. Ett
dokument som slutligen uppvisade att samverkan inte skedde i den utsträckningen som elevhälsan ville. VI
därför en utvecklingspotential i att samverkan mellan elevhälsan och övrig personal kan bli bättre och när
samverkan väl sker behöver den synliggöras mer.
Ett av skolans förbättringsområden för året var närvaro vilket under föregående läsår 2018-2019 var 76% vilket
var en siffra som inte var bra nog. De gemensamma insatserna som genomfördes av skolans elevhälsoteam och
framförallt skolans mentorer genom deras tidigare insatser, tex att tidigt på morgonen ringa hem till elever,
men även elevhälsans gemensamma arbete med att stötta undervisande personal med arbete med
anpassningar och ökad tillgänglighet av undervisningen, anses alla ha bidragit till den ökade närvaron som för
läsåret 2019-2020 blev 83%. Gällande antal frånvaroutredningar som systematiserades bättre under läsåret
samt ökade i antal baserat på att de numera sätts igång tidigare, bedömer vi vara ett kvitto på att eleverna
fångades upp i högre grad vilket i flera fall gav en effekt på senare ökad närvaro vilket är givetvis är målet.
Sammantaget sätt är dessa insatser och resultat något som i hög grad anses ha bidragit till examensgraden på
93% och elevernas goda upplevelser av trygghet vilket framkommer i elevenkäten där 93% upplever sig väldigt
trygga i skolan.

SLUTSATSER
Resultaten kring minskade antal anpassningar i undervisningen påvisar som tidigare har påpekats en förbättrad
och tillgänglig undervisning för eleverna. Arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram påvisar
också att fler och fler elever ges bättre förutsättningar att lyckas i sin utbildning genom att undervisande lärare
blir mer medvetna över vad eleverna behöver.
Även om närvaron tog större kliv framåt och ökad ordentligt så kvarstår det fortfarande en del arbete där. 83%
är inte bra nog och de insatser som sattes in under läsåret kommer fortsätta kommande läsår.
Elevhälsans fokus på att utveckla sitt arbete med mera förebyggande och hälsofrämjande arbete kommer
fortsätta. De insatser som finns beskrivna inom skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling
kommer utgöra grunden för detta. Den goda trygghet och trivsel som finns på skolan kommer elevhälsan
fortsätta att värna om och jobba för att utveckla vidare. Detta främst genom att bidra till skolans ambition att
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skapa ett synligare och mer levande värdegrundsarbete med ett extra fokus på jämställdhet, men även på
delaktighet hos eleverna.
Då elevhälsans ambition om att vara ute mer och synliga i verksamheten inte nådde det resultat som
elevhälsan fokuserade på så kommer samverkan mellan elevhälsan och övrig personal ha ett extra stort fokus
kommande läsår. Detta för att försöka samla och nyttja den goda samlade kompetens som finns inom
personalgruppen som helhet på bäst sätt för att på så vis hjälpa allt fler elever att nå allt längre i sin utbildning.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
Arbetet med att kvalitetssäkra arbetsgångar, rutiner och anskaffning av praktikplatser som är relevanta för ELoch energiprogrammets inriktning har även under detta läsår varit ett av skolans utvecklingsområden. Det har
varit ett levande kvalitetsarbete, genom ständiga förbättringar i samverkan med såväl elever, vårdnadshavare,
yrkeslärare, övriga lärare, elevhälsan, rektor och samarbetspartners genom APL-företag och övriga
samarbetspartners genom internationalisering av utbildningen.
Skolans arbetsplatsförlagda lärande, APL, har drivits av skolans APL- samordnare och har haft samma
organisation som föregående år. Eleverna på El- och energiprogrammet har haft arbetsplatsförlagt lärande, APL
under 15 veckor, vilka förlagts under åk två och tre. APL–samordnaren har ansvarat för alla delar gällande
anskaffning av praktikplatser, arbetsplatsbesök med kvalitetssäkring av arbetsplatserna, vilket skett i samtal
med elev, handledare och VD. Handledaren har även fått möjlighet att gå skolverkets handledarutbildning,
samt tagit del av ansvaret som handledaren har gällande elevens säkerhet, relevanta arbetsuppgifter utifrån
verksamhetsförlagda kursmål, samt bedömning av elevens prestationer. En del i detta består även av att
handledaren fått del av information gällande elevernas veckobaserade APL-uppgifter som även dessa är
kopplade till kursmål, där handledaren roll har varit att ge yrkesmässig ”Input” för att eleven på bästa sätt ska
kunna reflektera och genomföra uppgifterna. Dessa uppgifter har varit kopplade till yrkeslärare, samt övriga
berörda lärare för att samtliga ska kunna göra en samlad bedömning och återkoppling till eleverna.
Samordnaren har under perioden haft uppföljande besök och telefon- och mailkontakt med handledarna för
APL. Yrkesläraren deltar vid trepartssamtalet och utvärdering av APL mellan elev, yrkeslärare, handledare och
ibland även VD. Dessa har i viss mån fått skett via digitala möten, eller telefonsamtal då företagen fick
förändrade direktiv kring möten med externa parter pga Corona. Samordnaren har inför och under APL
samverkat med Elevhälsan, vårdnadshavare och handledare där elever med behov av extra anpassningar eller
särskilt stöd fått möjlighet till anpassad APL-period. Tyvärr utgick utvärderingen av APL med personalen i slutet
av APL- perioden pga Corona, då fokus låg på lärarnas möjligheter att verka för en kvalitativ fjärrundervisning
och säkerställa elevernas möjlighet till att uppnå kursmålen. Utvärderingen kommer dock att ske vid läsårsstart
ht-2020.
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Samtliga elever har i åk två och tre inför APL- perioden haft veckovisa APL-lektioner, där de fått stöd i att skriva
CV, och personligt brev i Europass, fått arbetsplatsorientering genom att utifrån arbetsförmedlingens hemsida
resonera kring annonser och vilka kompetenser, kvalitéer och meriter som efterfrågas inom vald inriktning,
samt genom stöd tränat på att självständigt ansöka om praktikplats.
Eleverna har haft individuella samtal med samordnare gällande mål med utbildningen, där elev och
samordnare identifierat möjlig och för eleven lämplig APL- plats. Eleverna har även vid placering av APL fått
delta i en intervju med handledare, ibland även VD. Allt utifrån syftet att förbereda eleverna inför kommande
studie- och arbetsliv.
Inför APL-perioden har samordnaren med eleverna gått igenom, rutiner för närvarorapportering, APL-uppgifter
gällande kriterier, kursmål och hur bedömning under APL-perioden sker. Samordnaren har i samverkan med
yrkeslärare och Studie- och yrkesvägledare även gått igenom arbetsetik, arbetsmiljö, försäkringar och
ersättningar under APL. Efter APL-perioden har elevernas erfarenheter, insikter och kunskaper följts upp. De
har fått uppdatera sina CV. Föregående läsår fick de även planera och redovisat förvärvade erfarenheter,
insikter och kunskaper genom en workshop med kommande APL- klasser, men pga hinder som uppstod i och
med Corona och fjärrundervisningen fick detta vänta tills nästa period.
Fyra elever i åk 3 på El- och energiprogrammet har under detta läsår i samarbete med ERASMUS och Training
Europe erbjudits att under fyra veckor göra sin APL-period i Córdoba, Spanien. Detta arbete har
kvalitetssäkrats av huvudmans utvecklingsstrateg.
Fem elever visade intresse och skrev en ansökan, varpå de fick delta i en intervju med APL- samordnare.
Därefter gjordes urvalet av de fyra eleverna utifrån en överläggning, där APL- samordnare, studie- och
yrkesvägledare, rektor, yrkeslärare enades kring beslut utifrån givna urvalskriterier.
Eleverna deltog efter detta i dokumentationsprocessen genom planerade workshops och utförde språktest
inför APL, språkkurs under APL och uppföljande språktest efter APL. Elevernas mentor följde med till Córdoba
och var med på introduktionsdagen hos partnerorganisationen, samt säkerställde att allt fungerade de två
första dagarna gällande arbetsplats, handledare och det Hostel som eleverna bodde på. Under APL- perioden
hade eleverna daglig kontakt med mentor och APL-samordnare genom socialt nätverk. De fick även tillfälle att
göra olika kulturella besök vilket samordnades genom partnerorganisationen. De dokumenterade sina
upplevelser, erfarenheter och insikter i skolans APL-blogg. Vid APL- periodens tre sista dagar anslöt elevernas
yrkeslärare för att besöka elevernas APL-platser, utföra trepartssamtalen, delta vid avslutningsmiddag och följa
eleverna tillbaka till Sverige.
Efter APL-perioderna har eleverna deltagit i utvärderingsarbetet, samt redovisat sina erfarenheter, kunskaper
och insikter till övriga klasskamrater och kommande APL-klasser. De har även delgivit detta för besökare vid
skolans Öppna hus.

UTVÄRDERING AV APL
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Under ht- 2019 i åk tre, var 16 av klassens 22 elever placerade på platser som till stor del, eller till viss del var
relevanta utifrån programmets inriktning, vilket var en ökning jämfört mot tidigare år då 11 av klassens 20
elever var placerade. Alla årets APL-platser höll hög kvalitet utifrån tilldelning av arbetsuppgifter, handledning
och allmänt lärande gällande arbetsplatsens och yrkets alla delar, samt deltagande i utvärdering och
trepartssamtal. Utvärderingen har varit värdefull utifrån hur vi fortsatt kan utveckla vårt arbete gällande APL. I
huvudsak har skolan även detta år fått mycket goda omdömen, där endast fåtal elever varit föremål för
uppföljningsmötet för att komma tillrätta på arbetsplatsen igen, men de visade där på god analysförmåga
gällande anställningsbarhet i framtiden, såsom t.ex. att passa tider pga hög frånvaro och i övrigt individuella
orsaker. Eleverna blev generellt mycket stärkta genom sina erfarenheter och de goda vitsord handledare med
VD gav dem.
Fyra av de placerade elever medverkade utifrån skolans internationaliseringsplan genom APL utomlands.
Partnerorganisationen hade utifrån elevernas deltagarrapport varit tillmötesgående och stödjande i olika
processer under APL-perioden, men enbart en av eleverna upplevde generellt sett att arbetsplatsen och
arbetsuppgifter hade tillräckligt hög relevant för deras utbildning och lärande. De upplevde även språkliga
svårigheter då handledarna inte behärskade engelska i så hög utsträckning, varav skolans yrkeslärare
handledde dem digitalt för att de skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Eleverna
uppskattade dock de kulturella aktiviteterna, samt erfarenheterna om hur yrkeslivet gestaltar sig i en annan
kultur. Processarbetet och dokumentationen före och efter APL ansågs generellt vara påfrestande men hade
fungerat bra organisationsmässigt och i stort var de nöjda med helheten och de möjligheter APL- utomlands
gav dem i form av intyg och goda referenser inför kommande studie- och/eller arbetsliv. En av eleverna fick av
personliga skäl avbryta sin resa efter två veckors vistelse.
Sex av eleverna var av särskilda skäl inte placerade på APL- företag utan gjorde sin APL-period på skolan utifrån
överenskommelse, beslut tagna via EHT med rektor och särskild plan genom pedagogisk utredning och
åtgärdsprogram. En av dessa gick sitt fjärde läsår i klassen och hade haft sin APL-period i åk 3. De elever som av
särskilda skäl gjorde istället sin APL- period på skolan i samverkan med yrkeslärare och mentor, där de utifrån
utbildningen fick relevanta arbetsuppgifter på skolan som utformades av skolans yrkeslärare. En struktur som
vidareutvecklades efter utvärdering från föregående år.
Examensgraden på El- och energiprogrammet har ökat från 88% år 2019 till 95% år 2020 och vi har erfarit att
eleverna i och med APL i åk två och tre bidrar till att de i och med arbetslivserfarenheten får utvidgade
perspektiv och fördjupade insikter om vad utbildningen kan leda till, vilket ger ökad självkänsla och framtidstro.
Efter APL-perioden tar eleverna generellt ett större eget ansvar över sina studier.
Anskaffning av för programmet relevanta platser har dock varit ett omfattande arbete. Alla företag inom
Eskilstuna kommun, samt även företag i kranskommuner med inriktning mot programmet kontaktades utifrån
förfrågan. Många företag visade intresse men få hade utifrån bristande tid och resurser inte möjlighet att ta sig
an elever. Några företag hade genom andra skolor och elever dåliga erfarenheter av att handleda elever och
nekade av den orsaken. Vi har återkommande försökt bjuda in företag till programråd, men det har varit svårt
att få företag att medverka pga. tidsbrist. De har alla däremot deltagit i utvärderingssamtal där vår yrkeslärare
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fått möjlighet att ta del av tankar som företaget har gällande vilka kunskaper och förmågor de ser att företaget
och framtiden kräver vid rekrytering av nya medarbetare.
Flertalet av de företag vi etablerade kontakt och samverkan med önskade fortsatt samverkan. Flera av
företagen hade utifrån brist på tid och resurser gällande handledning inte möjlighet att fortsätta samverkan för
praktik, men vi kunde återkomma nästa läsår.
I åk två var 12 av klassens 18 elever placerade, 6 elever saknade APL-plats varav 3 av dessa hade särskilda skäl
utifrån extra anpassning, utredning och åtgärdsprogram, där en elev hade APL tre dagar i veckan och de övriga
två var skolförlagda. 3 elever var oplacerade och hade sin APL- på skolan.
Orsaken till att 3 elever var oplacerade berodde på samma anledning som beskrivits ovan, företag som inte
ansåg sig ha möjlighet att ta emot elever. Organisationen kring dessa 2 elever hade utvecklats utifrån
erfarenheterna från åk 3. Eleverna hade lärarledda lektioner, där planen för deras arbete och lärarens ansvar
har förtydligats. Yrkesläraren ansvarade för att utforma praktiska och teoretiska arbetsuppgifter som hade
koppling till målen med kurserna. Vid utvärdering med eleverna visade den att organisationen fungerar bättre
och eleverna fick tydliga instruktioner och stöd i sitt arbete.
Strukturen och återkopplingen kring åtgärdsplanerna kring de två eleverna som under APL-perioden hade
behov av extra anpassningar och särskilt stöd drevs i samverkan med elevernas mentor, specialpedagog,
kurator och skolsköterska.
10 av de aktuella APL-platserna var till stor del relevanta utifrån programmets inriktning. En av platserna
platser hade ingen anknytning till programmets inriktning men där eleverna ändå såg möjligheter till
arbetserfarenhet, då det visat sig varit svårigheter gällande anskaffning av för utbildningen relevanta platser,
samt då eleven hade behov av anpassad arbetsplats utifrån åtgärdsprogram.
Samtliga APL- platser höll hög kvalitet utifrån tilldelning av arbetsuppgifter, handledning och allmänt lärande
gällande arbetsplatsens och yrkets alla delar, samt deltagande i utvärdering och trepartssamtal. Utvärderingen
har varit värdefull utifrån hur vi fortsatt kan utveckla vårt arbete gällande APL. I huvudsak har vi fått mycket
goda omdömen.
Eleverna blev generellt mycket stärkta genom sina erfarenheter och de goda vitsord handledare med VD gav
dem. En av eleverna fick genom APL möjlighet till sommarjobb, flertalet var välkomna tillbaka vid nästa
APL-period. Tyvärr bidrog de direktiv som tillkom i och med Corona att sex elever var tvungna att avbryta sin
APL och återgå till skolans fjärrundervisning. Tre av dessa avbröt då de hade familjemedlemmar som tillhörde
riskgrupper.

SLUTSATSER
Organisationen kring APL har en tydlig struktur utifrån de fortsatt goda omdömen som lämnats av etablerade
företagskontakter och elevernas utvärderingar. Arbetet behöver fortsätta utvecklas och förbättras utifrån att
värva och etablera fler, för programmet relevanta företag som kan ta på sig handledarrollen och tilldela
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eleverna för utbildningen relevanta arbetsuppgifter. Vi ser dock i och med Corona att företagen har ändrat sin
organisation utifrån direktiv om att arbeta hemifrån. Detta kommer att kvarstå i och med myndigheternas
fortsatt rekommendationer om att arbeta hemifrån fram till årsskiftet 2020/2021. Vi har svårt att sia om hur
det efter nyår ser ut gällande företagens möjlighet att ta sig an APL-elever då företagens organisationen vid
nyår eventuellt återgår till arbetsplatsförlagt arbete. Av den anledningen ser vi behov av att dels förlägga all
APL till vårterminen, dels att i ett tidigt skede tillfälligt i och med Corona styra om organisationen kring APL till
att istället arbeta mot skarpa projekt som är knutna till näringslivet. I detta arbete behöver vi inom
verksamheten samarbeta för att öka kvalitén och möjligheten till att elevernas utbildning kopplas till
näringslivet, varav de får fördjupade insikter om vad arbetslivet innebär och vilka kunskaper och förmågor de
behöver utveckla för att bli anställningsbara.
Skolans arbete med internationalisering har visat sig ha goda effekter på elevernas lärande, rent utbildningsoch yrkesmässigt men även socialt yrkesmässigt och kulturellt, samt språkligt genom att de utifrån språktest
visat på god språkutveckling. Deras erfarenheter har även spridits utifrån att de redovisat sina kunskaper,
erfarenheter och insikter för skolans övriga elever, skrivit inlägg i skolans APL- blogg, samt även deltagit vid
skolans Öppna hus och där åter berättat om sina erfarenheter och lärdomar för besökarna.
Vi ser även ett behov av samarbete med övriga verksamheter om vi ska kunna åstadkomma branschråd, då
företagen har svårt att ta sig tid att medverka i dessa.
Skolans APL-arbete kommer fortsatt vara ett fokusområde även under kommande läsår där lärdomar i och med
utvärderingen av organisation, arbetssätt och resursfördelning med förhoppningen om en vidare positiv
utveckling.

NORMER OCH VÄRDEN
ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN
I följande del beskrivs skolans arbete med normer och värden, vilket vid sidan av kunskapsuppdraget utgör
grunden i gymnasieskolans läroplan. Området angränsar också till arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, ett arbete som redovisas i skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Värdegrundsarbetet beskrivs närmare i Planen mot diskriminering och kränkande behandling vilken gås igenom
tillsammans med personal under uppstartsveckan och med eleverna under deras uppstartsvecka. Skolan
arbetar aktivt med värdegrunden där personal och elever involveras i arbetet. Arbetsprocessen initieras av
rektor, där målet utifrån analys av tidigare arbete och upplägget med värdegrundsarbetet sker genom
samverkan och i diskussionsgrupper vid läsårsstart med personal och elever. Som en del i skolans
värdegrundsarbete används LoV-enkäten som kartläggning för såväl det förebyggande arbete som åtgärdande
och den enkäten genomförs av eleverna i oktober och följs i närtid sedan upp med såväl personal som med
elever. Arbetet genomsyrar sedan all undervisning och processen följs upp kontinuerligt av rektor genom
individuella kvartalsvisa uppföljningssamtal, samt i samlad personalgrupp. Eleverna involveras genom
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avstämningar på klassråd inför elevråd, på elevråd med rektor månadsvis. Nya mål genom temaområden sätts
via diskussioner i personalgruppen på Lärteam och APT.
Skolan har sedan en ett antal år tillbaka anställda mentorer som har som enskilt uppdrag att de är mentorer.
De träffar alla sina elever en gång i veckan och är även en del av elevhälsoteamet. Under mentorsträffar med
eleverna diskuteras såväl värdegrundsuppdraget samt skapats situationer som kräver ett demokratiskt
förhållningssätt. Det är på mentorstiden som klassråd sker och inom vilka klassen väljer representanter till
elevrådet på skolan. Några elever utbildades som elevskyddsombud och deltog vid skyddsrond tillsammans
med rektor och personalens skyddsombud.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Värdegrundsarbetet som inleddes redan i uppstartsveckan med såväl elever och personal fick ett positivt
utslag, speciellt i åk 1, där såväl föräldrar som elever upplevde en god uppstart i och med möjligheten att vid
uppstartsveckan knyta relationer mellan elever och skolans personal, samt mellan elever och elever. Elevernas
inflytande och möjligheter att påverka i undervisningen har t.ex. utvecklades vidare. Vi hade ambitionen att ge
elever ur åk 2 och 3 ansvar att vara faddrar för några ettor vardera, för att än mer öka möjligheten till och lägga
grunden till trygghet och trivsel, men detta kom inte att genomföras, då elevrekryteringen till detta ändamål
blev ett hinder. Något som innebär ett omtag till kommande läsår då skolan tror på konceptet, men som en
vidareutveckling av ambassadörernas roll.
Skolans elever har hög grad av trivsel då 87% av skolans elever upplever att de trivs på skolan, vilket är en
ökning med 7% från föregående år. 95% av skolans elever uttrycker i LoV-enkäten att de upplever sig trygga på
skolan, varav 93 % upplevde det i NKI-enkäten, vilket var en ökning jämfört med tidigare år med 3%. Vårt
värdegrundsarbete har utvecklats från att tidigare år tagits upp som särskilda temadagar till att omfatta hela
verksamheten och all undervisning. Det är fortsatt ett utvecklingsområde då vi utifrån personalens kvartalsvisa
utvärderingar förstår att mer utbildning i området krävs för att ytterligare öka kvalitén i detta arbete.
Arbetet och processen med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling har ytterligare
förbättrats genom en större medverkan från elever och personal. Elevinflytandet genom klassråd och elevråd
har utvecklades vidare och dialogen mellan elevrådet och skolans rektor har blivit mer systematiskt, där t.ex.
undervisningens kvalité, plan mot diskriminering och kränkande behandling och värdegrundsarbetet processas.
Att eleverna inkluderas i detta arbete framkommer då 75% av eleverna i elevenkäten upplevde att de varit
delaktiga i likabehandling- och värdegrundsarbetet. 89% av eleverna upplevde utifrån LoV enkätens resultat att
de fått information om likabehandling- och värdegrundsarbetet på skolan. Elevernas nöjdhet med skolans
arbete med att förhindra kränkande behandling har utifrån samma mätning minskat med 3 %. 85% av eleverna
anser att personalen ingriper om någon blir illa behandlad, ett resultat som återspeglar sig i LoV-enkäten.
Skolan har relativt få anmälda kränkningar, vilka under läsåret uppgick till 1. Vi ser i utvärderingar att 17% av
eleverna upplever att skolan inte tar ett tillräckligt stort ansvar i att uppmärksamma kränkande behandling,
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vilket är viktigt att uppmärksamma och arbetet med, samt att fortsatt arbeta med förbättringar och inkludera
eleverna i skolans likabehandling- och värdegrundsarbete.
Skolinspektionen påpekade i sitt beslut att rektor leder och styr i flera delar men att ett mer strategiskt
jämställdhetsarbete behöver utvecklas för att säkerställa att flickor och pojkar ges samma förutsättningar att
lyckas i utbildningen.
Genom elevenkätens resultat ser vi att elevernas nöjdhet med mentorernas arbete i att stötta eleverna i deras
studier har ökar till 87%, en ökning med 16 % från föregående mätning. Studieron har ökat med 3% till 59%
vilket vi inte är nöjda med och därmed fortsatt behöver vara ett fokusområde kommande läsår. Studieron var
också något som SI pekade på som utvecklingsområde i deras kvalitetsgranskning.

SLUTSATSER
Skolans elever ger via elevenkäter uttryck för att de i hög grad trivs och känner sig trygga på skolan. Detta är ett
kvitto på att utvecklingsområdet och arbetet kring detta är väl utfört av skolans samlade personal. Det
förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan har också varit ett förbättringsområde, vilket tog avstamp i
och med värdegrundsarbetet under uppstartsveckan och fortsatt process under läsåret. Elevernas upplevda
trygghet, trivsel och tillit som i och med uppstartsveckan tog fart och lade grunden till ökad närvaro. Då
eleverna trivs på skolan, känner trygghet och har tillit till sina lärare, bidrar det till att lärande sker.
Sammantaget gav det effekt på en ökade examensgrad. Vi har fortsatt ett arbete att göra för att öka elevernas
upplevda studiero, samt att ytterligare förbättra vår uppmärksamhet och anmäla kränkande behandling, ett
arbete som tar avstamp i och med uppstartsveckan för personal och elever. Elevhälsans arbete genom
samverkan behöver fördjupas, där de blir mer synliga och verksamma i undervisningen för att utifrån sina olika
kompetenser mer direkt samverka med och stödja skolans lärare och ett mer strukturerat värdegrundsarbete
med fokus på jämställdhetsfrågan kommer utvecklas utifrån Skolinspektionens påpekande.
Skolan kommer fortsatt att fokusera på att utveckla sitt värdegrundsarbete genom att göra värdegrunden än
mer levande genom personalens fortbildning i värdegrundsfrågor. Skolans arbete med faddrar för nya
årskurs-ett elever fungerade inte som det var tänkt, vilket vi behöver ta ett omtag i gällande organisation,
uppdrag och ansvar. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ska fortsätta vara ett levande
dokument, där de prioriterade insatser implementeras och kontinuerligt följs upp av skolans elevhälsa, övriga
personal och elevgrupp.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Skolans verksamhet har återigen utvecklats positivt. Den alltmer utvecklade systematik som numera finns på
skolan visar upp en tydlig bild av att de påbörjade insatser kring de olika fokusområdena ger positiva resultat
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och innebär att allt fler elever lyckas och når längre i sitt lärande. Skolans struktur är numera allt stadigare och
ger en god grund för vidare goda resultat. De insatser som har beskrivits tidigare i det arbetet kommer många
fortsätta kommande läsår för att möjliggöra att verksamheten tar ytterligare positiva steg framåt. Insatser
såsom arbetet för APL, språkutvecklande undervisning, MakerSpace, det regionala samarbetet mellan
syskonskolorna, arbetet med extra anpassningar, introduceringen av en matematiskstuga samt språkstuga, och
insatser kopplade till såväl främjandet för ökad närvaro samt ett mer levande värdegrundsarbete avser behålla
och utveckla den goda stämningen på skolan och även förbättra studieron.
Den säkerhet som rekryteringen av egna vikarier har inneburit för skolan kommer fortsätta då vikarierna
återigen har varit en stor tillgång för att undvika inställda lektioner, liksom är en viktig resurs att använda sig
utav till speciella insatser, tex som extra stöd under lovskola som anordnades under påsklovet.
Den familjära stämning som råder på skolan är något som NTI Gymnasiet i Eskilstuna alltid kommer värna och
vara stolt över. Det definierar till stor del vilka vi är. Vår strävan mot att fortsätta utvecklas och upplevas som
en lärande organisation kommer fortsätta med ambition där vi alla, personal och elever, lär av varandra och för
det kommer vi fokusera på att skapa de bästa av förutsättningar för samverkan mellan alla parter!
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Eskilstuna ingår i huvudman NTI Gymnasiet Macro AB, som i sin tur ingår i AcadeMedia.
Verksamheten NTI Gymnasiet består av 28 etablerade skolor i 20 städer, samt en nystartad skola HT20.

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Skolan erbjöd till läsårets start 4 program på skolan. El- och energiprogrammet med inriktning Infrastructure
som handlar om nätverksteknik. Ett program vi nu valt att kalla IT-programmet. 69 elever läste under läsåret
19/20 detta program. Skolan tog inte emot några nya elever till Introduktionsprogrammet med programinriktat
individuellt val med avsikt att bli behörig till ett yrkesprogram för läsåret 19/20. De 4 elever som startade
programmet från årskurs 1 blev under läsåret behöriga till yrkesprogrammet och fortsatte sin utbildning på
skolans El- och energiprogram. Vidare erbjöds teknikprogrammet med inriktning Software och Engineering som
65 elever på skolan läste, samt det Estetiska programmet med inriktning Front End som bland annat handlar
om det man först möter på webbplatser, själva utformningen av en webbplats. Det estetiska-programmet är
för närvarande skolans minsta program som 29 elever läste.
På skolan gick det under läsåret ca 159 elever fördelat på de 3 programmen. Könsfördelningen var under
läsåret ca 8 % tjejer och 92 % killar. Eleverna pendlar från kranskommuner som Strängnäs, Kungsör och Flen.
Till kommande läsår har söktrycket till skolan återigen varit högt sett till söktrycket över en längre tid. Det mest
populära programmet är Teknikprogrammet, medan Estetprogrammet fortfarande lockar minst. Skolan ser
vidare en fortsatt ökning av elever med en annan etnicitet än med svensk bakgrund. En ökning som i sig skapar
bra förutsättningar till utveckling av ökad förståelse mellan skillnader och likheter som vi alla har, oavsett
bakgrund.

Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

20

19

20

TE-programmet

22

25

18

ES-programmet

9

7

13

Totalt*

49

51

51

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Skolans rektor under läsåret 2019/2020 var densamma som föregående läsår. Till sin hjälp hade rektorn en
biträdande rektor med ansvar inom APL och som skolans specialpedagog. Ledningsgruppen utgjordes av
skolans rektor, biträdande rektor samt förstelärare. Elevhälsoteamet bestod av specialpedagog, skolkurator,
skolsköterska, biträdande rektor, 2 mentorer (som var mentorer till alla skolans elever) samt studie- och
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yrkesvägledare (som även är skolans administratör). Till elevhälsoteamet tillkom även skolpsykolog och
skolläkare som kallades in vid behov.
Utöver dessa hade skolan under läsåret 8 heltidsanställda lärare, samt 3 olika deltidsanställda. 1 av lärarna var
yrkeslärare. Fyra av lärarna studerade parallellt medans de jobbade, med avsikt att nå behörighet inom sina
ämnen. Vidare så anställdes det under läsåret 12 vikarier med olika ämneskunskaper.

LOKALER
Skolans lokaler är förlagda till 3 våningsplan i en central byggnad. Totalt finns det 10 klassrum, ett MakerSpace
med högaktuell teknisk utrustning för att skapa goda inlärningsmöjligheter inom teknik, ett bibliotek, en
verkstad för eleverna som läser El- och energiprogrammet, samt ett kemilabb. Idrotten bedrivs både inom våra
egna lokaler när det handlar om de teoretiska bitarna samt genom att samarbeta med externa aktörer vid de
fysiska aktiviteterna. Något som innebär att skolans kan erbjuda varierande och inspirerande miljöer för
rörelse. Förutom klassrummen har skolan ett café samt en stor inomhusbalkong i anslutning till ett köpcenter.
Eleverna äter sin lunch på någon av de ca 10 restauranger som vi har avtal med. Under läsår har möbler
inhandlats för att utveckla lärmiljön ytterligare såsom t.ex. ståbord och saccosäckar.

FINANSIERING
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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BILAGOR
BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
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BILAGA 2 - RESULTATBLAD INDIKATORER
Undervisning

Trygghet

25

Upplevd kvalitet
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