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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/2020 

Året 2019-2020 har verkligen varit året då pedagogiken och det pedagogiska utvecklingsarbetet stått i 

förgrunden. För det första för att hela vår arbetsplan andats utveckling av vår undervisning och för det andra 

för att ett elakt virus tvingat verksamheten att ta steg mot en digitaliserad undervisning som vi inte trodde var 

möjlig. Steg som tagit NTI Gymnasiet Gärdet långt i digitaliserad undervisning och tillgängligt lärande. Styrkor 

som vi tar med oss i nästa år för att stärka tillgänglighet för elever som exempelvis är hemma på grund av 

sjukdom. Läsårets pedagogiska utvecklingsarbete har stärkts av etableringen av förstelärare, vilken skött hela 

verksamhetens kollegiala lärande. 

Inom det kollegiala lärandet har fokus legat på att genomföra Karlstads Universitets kurs “betyg och 

bedömning”. En utbildning med målsättning att finslipa lärargruppens arbete med betygssättning och formativ 

bedömning. Vidare har lärargruppen arbetat med Helena Wallbergs “lektionsdesign” inom ramen för kollegialt 

lärande. Provat metoder och auskulterat på varandra. Ett enastående bra arbete som vi ämnar fortsätta med 

under nästa läsår.  

Men också härligt att se att skolans Makerspace, vilket förbereder våra elever mot en teknikdominerad och 

digitaliserad framtid, numera än mer tydligt har en fundamental roll i teknikutbildningen på skolan. Vidare har 

skolan utvecklat sin VR/AR -studio, vilket fått namnet Creative Space av skolans estetelever.  

Avslutningsvis måste sägas att minnet av läsåret 19/20 ändå huvudsakligen handlar om hur verksamheten på 

några dagar ställde om till fjärrundervisning. Skolans lokaler som ekade tomma och outtröttliga elever och 

lärare som hanterat sin vardag på ett otroligt professionellt sätt. Skolans examinationsgrad för året visar på att 

vi trots enorma utmaningar hanterat dessa med bravur. Vidare lyfter jag på hatten för hela skolans elevgrupp 

som genomgående skött sina studier på allra bästa sätt. En utmaning för skolan har varit skolans elevhälsa 

vilken haft svårt att få kontakten med eleverna i den fjärrmiljö som rådde. Det har skapat frustration för oss 

alla, eftersom skolans elevhälsa just är till för att hjälpa elever i svåra situationer, och när en sådan råder så är 

det svårt att nå eleverna.  

Jag vet efter samtal med elever att de saknar sin skola och sina kamrater. Vi hoppas ha alla elever  i 

skolbänkarna igen under hela läsåret 20/21, och fjärrundervisningen övergår till att vara ett lyckosamt inslag 

för att digitalisera vår normala undervisning och skapa absolut tillgänglig undervisning för alla elever på skolan. 

I detta vill vi vara i framkant och vårens pandemi har gjort oss väl rustade i detta. 

Erik Thonfors, rektor NTI Gymnasiet Gärdet 
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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 

 

 

Årets resultat på 79% examensgrad når inte riktigt upp till rikssnittet på 91%. Vi ser att en stor förklaring är 

andelen betyg F i årskurs 1 och 2, vilket gjort att eleverna fått det svårt genom sin resa på gymnasiet. En 

indikation på att olika insatser för elever i olika kurser oavsett problematik, måste komma tidigare. Glädjande 

att vårt estetprogram fortsätter att hålla ytterst god nivå med 100% examensgrad och i princip obefintligt med 

satta F.  Coronasituationen med fjärrundervisning påverkar de elever med sämst förkunskaper allra mest, och 

det är tydligt när vi tittar på våra resultat, dvs att våra elever har drabbats av Coronasituationen och de facto 

att de inte fått träffa sina lärare på ett normalt sätt. Insatser för särskilt stöd blir svårare att få tillstånd i en 

fjärrmiljö där inte lärare träffar sina elever på ett normalt sätt.  
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Den genomsnittliga betygspoängen visar på två saker som är värda att arbeta med under läsåret 20/21. För det 

första att våra estetelever med en hundraprocentig examensgrad ändå inte har starkare betygssnitt än riket. 

Det tar vi med oss i vårt arbete att alla elever skall nå sin högsta potential. Det samma gäller teknikprogrammet 

och skolans arbete med hur varje enskild elev skall nå sin fulla potential blir högaktuellt under nästa läsår. 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

 

 

I princip är trenden densamma som förra året, dvs att problemen i matematiken kvarstår. Stora resurser har 

detta år lagts in för att hantera elevernas svaga resultat i matematiken. Framförallt har insatser gjorts för att 

bereda tid för matematiklärarna i de prövningar som är prioriterat och har varit prioriterat detta år. Vi har haft 

ett ämneslag i matematik som träffats regelbundet under ledning av bitr. rektor för att få till stånd en utväxling 
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i de prövningar som görs och att utveckla matematikdidaktiken. Lärarbyten har skett, med fokus att stärka 

kompetensen. Ändå kvarstå de svaga resultaten, och det är klart att ett halvår med Corona i landet som tvingat 

lärare och elever att genomföra fjärrundervisning just påverkar de svagaste eleverna mest negativt. 

Matematiklärarna har pekat på den svårigheten  att inte få träffa eleverna och stämma av kunskaper i 

klassrummet. Detta försvåras i fjärrmiljön.  

När vi tittar på statistiken och fokuserar på matematiken, så kan vi konstatera att läsåret 18/19 hade antalet F i 

Ma1c blivit 27%(lå18/19), vilket samma år  resulterade i 42%(lå 18/19) F i fortsättningskursen Ma2c. Vidare fick 

dessa elever 42% F i Ma3c (lå 19/20). Vi kan bara konstatera att vårt fokus på matematikundervisningen och 

det formativa arbetet med matematiken blir ett fortsatt fokusområde för oss lå 20/21. Årets teknikettor 

klarade Ma1c bättre än tidigare årgångar och vi hoppas att det blir början på en ny trend med fler elever som 

klarar matematiken. Detta eftersom just de låga resultaten i matematiken och fysiken utgör den främsta 

förklaringen till att vi inte riktigt nådde vår målsättning på 90% examensgrad för årets avgångsklasser.  

Förklaringarna till de delvis förbättrade resultaten i Ma1c kursen detta år kan vara att matematiklärare för 

Ma1c har i sin fjärrundervisning  arbetat med två fönster. Ett fönster för mer generella genomgångar och ett 

fönster med individuell handledning alt. mindre grupper för specifika frågor. Detta har varit framgångsrikt. På 

undervisningsutvärderingarna av våra matematiklärare under Ht2019 så var eleverna genomgående nöjda med 

matematiklärarna. Det är såklart roligt och kan även det vara en förklaring till att resultaten i Ma1c blivit bättre 

än tidigare år.  

I övrigt är skolans resultat i svenska, engelska och gymnasiearbetet goda. De 17% som inte klarade 

gymnasiearbetet hade stor närvaroproblematik vilket gör det svårt att klara en sådan kurs, och svårt för skolan 

att nå fram med de extra anpassningar som krävs. Skolans deltagande i Academedias närvarolyft syftar till att 

stärka det närvarofrämjande arbetet på skolan och därmed höja de generella resultaten.  

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. 
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NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL 

 

Det är en ganska bister läsning när man tittar på siffrorna i elevundersökningen vilket i år även kan jämföras 

från tidigare år. Den stora utmaningen för skolan har varit att skapa undervisning som faktiskt gör skillnad och 

är högkvalitativ. För tre år sedan var den upplevda undervisningskvalitén låg och den är idag ännu lägre sett till 

vad eleverna tycker i vår elevundersökning. Ändå vill jag påvisa att vi kanske är på väg att vända skutan, då 

undervisningskvalitén ökat marginellt detta år. Men en ökning är ändå glädjande. Stor möda har lagts av 

skolledningen att utreda vad eleverna tycker skall bli bättre och väldigt mycket bottnar i undermålig 

undervisning i vissa specifika ämnen, medan den allmänna trivseln och tryggheten på skolan är tillfredställande. 

Av de specifika ämnen vi talar om fortsätter vi fokus på att hitta kompetenta behöriga lärare, med rätt fokus på 

uppdraget. Stor fokus för nästa läsår blir att höja måluppfyllelsen på teknikprogrammet. Fortfarande har 

eleverna mycket svårt i matematik och fysik och det skapar på många sätt andra problem såsom skolk etc. 

Arbetet med att skapa en lustfylld undervisning, många närvarofrämjande aktiviteter, stärka mentorskapet och 

samarbetet med skolans elevhälsa blir en nyckel för att vända synen på verksamheten. Vi gör mycket, men vi är 

inte nöjda.  
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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 

● Normer och värden 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN  

När undervisningen planeras för ett läsår och arbetet med resursfördelning tar vid, görs det arbetet utifrån en 

analys av tidigare läsår och de resultat som uppstått. Därför krävs alltid en flexibilitet i hur och vilka 

stödåtgärder som kan och skall sättas in vid uppkomsten av nya behov. I nuläget organiserar vi denna 

flexibilitet genom att ständigt lyssna av lärargruppen om behov under arbetslagstid, samt följer upp i skolans 

elevhälsoorganisation. Allt sammantaget skall möjliggöra en så god kvalitet och tillgänglig undervisning som 

möjligt.  

Formellt sett utreder vi behoven genom de elevavstämningar som kontinuerligt genomförs på skolan. Dessa 

syftar till att tidigt upptäcka behov och agera proaktivt istället för att vänta tills det är en problematik. 

Elevavstämningarna ligger till grund för den rapport som rektor ansvarar för, men framförallt för att genom 

elevhälsan belysa varje enskild elevs behov. Skolans elevhälsa har till uppgift att synliggöra vilka elever som 

behöver speciella anpassningar och agerar som samarbetspartner till lärargruppen. Anpassningar och 

möjliggörandet av optimal tillgänglighet där lärarresurserna tar slut utgör en grund för elevhälsans uppdrag.En 

elevhälsa som självfallet kan ta in extern expertis i det fall att situationen kräver sådan. En modell vi tror på och 

som för nästa år skall stärkas ytterligare. 

Ett av våra fokusområden läsåret 19/20 har varit att optimera undervisningskvalitén och höja både nöjdheten 

med undervisningen och elevernas närvaro. Kvalitetsarbetet med skolans undervisning har skett inom ramen 

för det kollegiala lärandet. Skolans kollegiala lärande har detta år letts av förstelärare och skolans har aktivt 

arbetat för att höja skolans behörighet på samtliga lärartjänster.   Fokus för det kollegiala lärandet  har varit att 

utforma undervisningen på så sätt att den uppmuntrar elever som strävar efter de högre betygen att på ett lätt 

sätt ska kunna arbeta mot detta. Vidare har fokus legat på lustfyllt lärande och optimal lektionsdesign för att 

höja närvaron och stärka resultaten i hela elevgruppen. Lärargruppen har samverkat genom auskultationer av 

varandra och matematiklärarna har  ämneslag för att hjälpa varandra hitta effektiva strategier.  
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Under vårterminens Coronapandemi har fokuset riktatsmot att stärka digitaliseringen av pedagogiken och 

möjliggöra högkvalitativ fjärrundervisning. Likaså har arbetet intensifierats på att få igenom våra elever och nå 

godkända resultat. 

Allt sammantaget har vi som enhet arbetat extremt målinriktat och målstyrt mot skolans arbetsplan, med fokus 

att förverkliga denna. I arbetet med närvaroproblematiken valde skolan påbörja Academedias program 

Närvarolyftet för att genom detta hitta närvarofrämjande strategier, som på sikt möjliggör för oss att höja 

resultatet för enheten. Under vårterminen då skolans verksamhet övergått i fjärrundervisning vittnar skolans 

administrativa system Schoolsoft om att närvaron stärkts. I den utvärderingen av skolans fjärrundervisning som 

genomförts under vårterminen inom hela NTI, så påvisar eleverna att deras närvaro stärkts pga minskade resor 

och studiero i hemmet. Skolan kommer fortsätta analysen av vårterminens arbete, för att se hur det tillgängliga 

lärandet ytterligare kan stärkas för skolans elever.  

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

 

 

 

Det är trots en ganska bister läsning i skolans elevundersökning roligt att se att både arbetsro och 

undervisningen förstärkt under året. Det vittnar om de facto att vi arbetat stenhårt under lärteamtid med att 

skapa effektiva strategier för klassrummet. Lektionsdesign där lärargruppen enats om “fem gyllene regler” som 

alla skall arbeta utifrån, och att lärargruppen fortsatt med sitt auskultationer av varandra med snabb formativ 

feedback av varandra. Arbetsron har stärkts både i elevundersökningen som gjordes innan skolans gick över till 

fjärrundervisning och likaså har arbetsron stärkt ytterligare under våren, om än av mer naturliga orsaker skulle 

man kunna säga. Detta är trots allt roligt och visar på att vi arbetar med rätt frågor. Detta till trots så får vi inte 

negligera de facto att undervisningen och arbetet för att stärka lusten att lära är långt ifrån färdigt.  
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För mig som rektor har jag valt bilder med omsorg för att tydliggöra vad vi står inför. Vi har som jag redan 

nämnt en lång väg att gå, men jag är glad att det trots allt handlar om kärnuppdraget och ingenting annat. 

Eleverna vill ha bättre undervisning och de vill att jag som rektor skall säkerställa det. Rätt sunt, och jag antar 

den utmaningen. I det vi ser ovan finns en stor besvikelse på den undervisning som varit i matematik och fysik. 

Det här året skall sägas att matematik och fysiklärarna under hösten ökade nöjdheten enormt och låg både två 

över 7,0  i snitt(10-gradig skala), vilket var glädjande. Dock var ilskan stor på föregående års lärargrupp, vilken 

detta år i det stora är ny. Eleverna påvisar att de inte fått den återkoppling de förtjänar och heller inte känner 
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att lärarna gör allt de kan för att det skall gå så bra som möjligt för dem. Detta är mycket allvarligt och blir en 

prioriterad fråga till nästa år för skolans lärteam. Det blir prioriterat att upprätta individuella utvecklingsplaner 

för varje lärare hur de skall arbeta för att stärka skolans resultat och uppnå bättre måluppnåelse. En individuell 

utvecklingsplan som stäms av löpande under läsåret och självfallet reviderats i det fall att mål uppnåtts av 

enskild lärare. Allt detta för att stärka kvalitén i undervisningen.  

För elever med särskilda behov har skolans sedan länge ett inarbetat system med elevavstämningar. 

Lärargruppen synliggör för varandra vilka elever som behöver någon form av anpassningen och arbetar med 

detta under lärteamtid och klasskonferenser. Skolans rektor skriver rapport två gånger per år för enhetens 

räkning och skolans elevhälsa bedömer lärargruppens slutsatser utifrån sitt perspektiv. Utgångspunkten är att 

elevhälsan skall kopplas in i ett tidigt skede för att stötta lärargruppen i det fall att de känner att deras verktyg 

inte räcker till. Sett till problematiken med hög frånvaro (ca 25% frånvaro varje dag) så har arbetet 

utkristalliserats i fördjupat mentorsuppdrag/läraruppdrag med fokus på närvarofrämjande aktiviteter. Det som 

stödjer den här slutsatsen är alla de närvaroutredningar som gjorts i samband med för hög frånvaro(både giltig 

och ogiltig). Utredningar som nästan uteslutande pekar på pedagogiska faktorer som gör att frågan går tillbaka 

till lärargruppen. Sett till de undervisningsutvärderingar eleverna gjort och elevundersökningen  kan vi se att 

elevernas möjligheter att påverka innehållet i kurserna kan stärkas och framförallt att utbyte med företag, 

högskolor och organisationer kan förbättras. Detta utgår även det ett prioriterat område för nästa år, inte 

minst för att öka stoltheten för verksamheten och mening med elevernas utbildning.  

SLUTSATSER 

Mycket har redan lyfts ovan, men slutsatsen jag drar som rektor är att jag som skolledning med varje lärare 

behöver skapa en individuell pedagogisk utvecklingsplan. En utvecklingsplan som skall ge svar på hur varje 

enskild lärare skall arbete med den arbetsplan vi utarbetat i skolans medarbetargrupp. Den skall visa på hur 

undervisningen skall stärkas och hur eleverna skall nå målen. I det fall att inte lärare uppnår målen vidtas 

åtgärder för att stötta enskild lärare. Skolans arbete med närvarofrämjande aktiviteter inom ramen för 

närvarolyftet blir en annan grundbult i arbetet och en grundbult för att trygga eleverna och skapa trivsel. 

Speciella insatser görs i matematik och fysikämnet för att trygga måluppnåelsen och resurser skjuts till.  Vi kan 

som jag redan påpekat se att vi faktiskt stärkt både arbetsron och undervisningsnöjdheten, vilket visar på att 

vårt arbete inom kollegiet faktiskt börjar ge resultat. De aktiviteter vi varit lyckosamma med skall fortsätta.  

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Besluten som fattas i EHT kommer lärargruppen till del under arbetslagstid då rektor under året tagit upp 

information om elever, samt förslag på anpassningar etc.  
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Elevhälsoarbetet är organiserat till två tillfällen där arbetslagstid utgör det ena och där EHT är det andra. På 

arbetslagstid informeras och diskuteras  många gånger de elevärenden som inte är så strikt känsligt och där 

lärargruppen är en central part. Exempel på detta är såklart arbetet med ledning och stimulans, samt extra 

anpassningar av olika karaktär. Ärenden som gäller särskilt stöd tas upp i elevhälsan på elevhälsans mötestid, 

där beslut om åtgärdsprogram tas av rektor som resursfördelar elevhälsans resurser och arbete. Vidare 

synliggörs behoven genom de elevavstämningar som regelbundet görs av elevhälsoteamet och rektor ytterst. 

Elevhälsan under ledning av rektor genomför, analyserar och följer upp skolans elevavstämningar. Elevhälsan 

granskar och analyserar samtliga enkäter som genomförs på skolan, inte minst utvärderingen om 

Likabehandlingsplanen och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är viktiga redskap för 

elevhälsans planering. Ett resultat av detta arbete, vilket visat på särskild oro för matematik och fysikämnet, 

har varit utförda observationer som gjorts av specialpedagog på skolan. Specialpedagogen har haft fler 

observationsuppdrag med målsättning att se behov inom lärargruppen och i de klasser som enligt enkäterna 

varit speciellt oroliga.  

Skolans elevhälsoarbete utgår i mångt och mycket från indikatorer som förmedlas av skolans mentorer. 

Mentorerna får många gånger en första indikation på att elev behöver extra anpassningar och stöd. 

Mentorerna och lärargruppen informerar elevhälsoteamets olika professioner kring det behov av stöd som 

finns i elevgruppen. Generellt sätt så ges en ordentlig fingervisning om behovet av stöd i det 

elevavstämningsarbete som bedrivs.  

Vi ser fortfarande ett behov av fortbildning av hela lärargruppen i elevavstämningsarbetet och arbetet med 

anpassningar. Vi ser att förklaringen såklart beror på en stor förändring av medarbetargruppen och skolans 

elevhälsoteam. Sådana förändringar kräver alltid fortbildning och styrning.  Vi kan konstatera att lärargruppen 

fortfarande inte informerar elevhälsans om sitt behov av stöd. Den information som lärargrupp givit via 

elevavstämningar  är att eleverna inte når målen, men inte vilka anpassningar de gjort och ämnar göra. Det 

sistnämnda är av avgörande vikt för EHT:s arbete och därför är fortbildningsinsatserna av avgörande karaktär. I 

år genomförde vi gemensamt med Klara Östra fortbildning av skolans medarbetargrupp i PDV (Plötsligt dödligt 

våld) för att genom den kursen stärka medarbetargruppens arbete för att skapa en trygg miljö för våra elever.  

Elevhälsoteamet under ledning av rektor har arbetat aktivt för att säkerställa att rätt profession inom EHT skall 

agera på de fall som uppdagats i elevhälsoteamets arbete. De fall som kommit på EHT:s bord genom mentorer 

och annan personal, har hanterats av rätt profession. De åtgärdsprogram som skrivits har följts upp enligt plan.  

I vårt närvarofrämjande elevhälsoarbete kan vi konstatera att läget förbättrats något avseende ströfrånvaro. 

Däremot har vi ett antal elever med mycket hög frånvaro och under längre tid, och i detta arbete behöver 

skolans arbete intensifieras.  

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Skolans elevhälsa har varit under stor förändring vilket påverkar deras förmåga att skapa relation. Detta 

tillsammans med den fjärrundervisning som varit faktum under stora delar av vårterminen har försvårat 

elevhälsans möjlighet att hjälpa och stötta. Vi har dock förändrat för protokollsystem och gjort det rakare och 
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enklare att följa. De elever som vi haft på bordet har de allra flesta fått ökat stör och insatta insatser. De som 

inte har fått ökat stöd av elevhälsan har berott på att frågan är av mer pedagogisk karaktär och sköts av 

ämneslärare i samarbete med mentor. Ändå tycker jag att samarbetet mellan skolans elevhälsoteam och 

mentorerna varit problematiskt och inte minst mentorernas arbete med långtidsfrånvarande elever. 

Närvarofrämjande arbete har inte lyckats speciellt väl, även fast närvaron gått upp under läsårets senare del. 

Kanske kan också förändringen av skolans administratörfunktion ha påverkat arbetet med rutinerna av CSN och 

närvaron. Det är värt att analysera vidare NTI Gymnasiet Gärdet har gjort bedömningen att genomgå det sk 

närvarolyftet inom Academedia till förmån för att stärka det närvarofrämjande arbetet på skolan.  

SLUTSATSER 

Den slutsats jag kan dra är att implementeringen av elevhälsans rutiner men mentorerna och samarbetet 

mellan elevhälsa, mentorer och lärargrupp måste stärkas avsevärt för ökad måluppnåelse. Lärarna måste ha en 

individuell utvecklingsplan kopplad mot skolans arbetsplan och vi måste ha en administration som hjälper 

mentorerna  med det rent administrativa då det gäller CSN-varningar och i att ringa vårdnadshavare om inte 

elev dykt upp på morgonen. Dessa förändringar, samtidigt som jag ser fram emot en mer kontinuerlig elevhälsa 

kommer stärka arbetet med rutiner och elevhälsans arbete i stort.  

Den enskilt största och viktigaste slutsatsen som kan dras är att skolans lärargrupp och elevhälsoteam är i stort 

behov av fortsatt utbildning i elevavstämningsarbetet. Vidare är det av yttersta vikt att skolans mentorsroll 

utvecklas och stöttas i arbetet med kommunikationen hem/skola samt hur eleverna coachas igenom sin tre 

läsår med fokus på examen. Till nästa läsår kommer skolans mentorer regelbundet mötas i sk. mentorsmöten, 

för att genom dessa stötta varandra i sitt arbete med de målsättningar vi satt upp. Skolans lärargrupp måste få 

fortsatt ledning i sitt kvalitetsarbete kring elevhälsoarbetet. Vi måste också vara ärliga att skolans elevhälsa 

brottats med en hel del förändring genom året, med totalt tre stycken sjuksköterskor, två olika kuratorer och 

enbart en specialpedagog på 10%. En rekryteringen som dessutom tog lång tid och samtidigt som vi avslutade 

anställningen på vår SYV, då behovsbilden såg annorlunda ut. Allt detta har hänt samtidigt som vi hanterat en 

pandemi av historiska mått.  

 

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. 

ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN 

Skolan har löpande under mentorstid, samt i undervisningen tagit upp skolans gemensamma värden och aktivt 

arbetet med att få tillstånd en trivsamt arbetsklimat som inkluderar samtliga elever och medarbetare. I den 

Likabehandling och värdegrundsenkät som genomfördes av eleverna Ht19, framgick att 90% av skolans elever 
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är trygga. Den otrygghet som fanns var bland flickorna huvudsakligen. Som rektor har denna och samtliga 

enkäter som genomförts på skolan följts upp i elevråd eller i olika fokusgrupper. Allt för att få reda på mer om 

de bakomliggande faktorerna. Självklart har ambitionen varit att ge möjlighet till påverkan på skolans 

verksamhet. Vi ser dock ett behov av att formalisera elevpåverkan med tydligare struktur och riktlinjer. Som 

ovan nämnts tar lärargruppen läsåret 19/20 ett större ansvar för elevpåverkan på undervisningen och 

examinationsformer. I elevenkäten framkommer att eleverna trivs relativt bra och känner sig trygga på skolan. 

Skolans värdegrund genomarbetas löpande med eleverna under mentorstid och skolans medarbetare rör sig 

eller verkar i de gemensamma ytorna i stor utsträckning. Vi införde en mer traditionell mentorsroll, där lärare 

både var mentor och innehade rollen som ämneslärare för gruppen. Huvudsakligen visar olika genomförda 

enkäter på att mentorsrollen behöver stärkas ytterligare. Framförallt det närvarofrämjande arbetet men då 

framförallt genom att vara en tydlig länk mellan hem - och skola samt mellan elevråd och lärargrupp.  

Som rektor måste jag fortsätta ha dialog med elevgrupperingar kring värdegrundsfrågor och skapa en tydlig 

årshjul för detta arbete.  

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Det här läsåret har varit speciellt eftersom skolan från mars månad i princip varit tom på elever och en 

undervisning som bedrivits i fjärrmiljö. Det har självklart påverkat undervisningen och samvaron på skolan. Ett 

av de mer avgörande uppdragen som lärarna har på bordet, är att vidmakthålla att ingen kränks i skolans 

lokaler. Ytters få kränkningsärenden har kommit på rektors bord, men frågan om verbala kränkningar och 

nedvärderande språkbruk har framkommit. Mentorer, kurator, ämneslärare och rektor har pratat med 

klasserna och klassbyte utifrån elevens eget önskemål har skett som ett resultat av skolans agerande. Elever 

har fått både skriftlig varning och i ett fall en avstämning pga kränkande behandling. Ändå önskar jag nå fram 

till eleverna på ett bättre sätt, så det får en större självinsikt av konsekvenserna av deras handlande. Allt detta 

arbete görs med förmån i de demokratiska processer som är förankrade i skolans rutiner, dvs ett arbete i klass - 

och elevråd. Även skolans föräldraråd som träffade skolledning under Ht2019 är ett inslag av hur vi kan 

demokratisera verksamheten och möjliggöra inflytande och input från brukarna.  

SLUTSATSER 

Som redan påtalats ser jag fram emot ett mer tydligt årshjul som visualiserar allt det arbete vi redan gör. Men 

att visualisera saker och ting kan ge god effekt på varför saker och ting behöver göras och när det skall göras.  

Skolan behöver fortsätta sitt arbete att inkludera eleverna i olika beslutsprocesser som berör deras studier och 

skolan i stort. Värdegrundsarbetets koppling till ökad trivsel är självklar, varför den demokratiska processen 

med fungerande elev och klassråd blir avgörande. Detta arbete blir en nyckelfråga att följa upp under läsåret 

20/21 och årshjulet blir ett bra sätt att kommunicera till elever och vårdnadshavare för hur detta skall se ut. 

Skolan kommer fortsätta värna de fungerande inslag vi sett prov på i vår MakerClub och med de 

elevambassadörer vi kontinuerligt arbetar med. Dessa har löpande varit positiv kraft för skolan och våra elever.  
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Vår skolas enskilt viktigaste uppgift framöver blir att stärka undervisningskvalitén. Den är nyckeln, och den 

uppgiften bär lärargruppen i sin hand. Det handlar om att på riktigt ta tag i ledarskapet i klassrummet, skapa 

ordning och struktur, samt väcka en lust att lära. Uppdraget bärs av lärargruppen men genomförs av både 

lärare och elever tillsammans. Uppdraget bärs av mig som rektor. Det primära målet framöver blir att 

lärargruppen finner sina arbetssätt som de skall ställa upp mot denna målbild. Det primära blir också att infärga 

undervisningen med den TECH och SCIENCE -profil vi har. Vår fantastiska teknik som finns till vårt förfogande 

skall vara en självklar del av elevernas utbildning, oavsett du är estet eller teknikelev. Det sistnämnda bygger på 

ett digitaliseringsarbete som redan påbörjats detta läsår, men som fortsätter med oförminskad styrka. Varje 

lärare kommer att utveckla en individuell utvecklingsplan för sitt arbete mot skolans lokala arbetsplan. 

Utvecklingsplanen kommer vara specificerad med kvantifierbara och mätbara mål. Planen skall säkerställa att 

NTI Gymnasiet Gärdet når sin målbild om 90% examensgrad.  
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Gärdet ingår i NTI Gymnasiet, som i sin tur ingår i AcadeMedia. NTI Gymnasiet består av 28 

etablerade skolor i 20 städer, samt en nystartad skola HT20 

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

Skolans program är studieförberedande program med för teknikprogrammet tydlig prägel på teknik, innovation 

och förberedelse för en digitaliserad framtid. Huvudsakligen går det pojkar på skolans teknikprogram och vi 

arbetar aktivt för att öka söktrycket i allmänhet, men gärna med flickor. På skolans estetprogram är det mer 

jämt fördelat mellan pojkar och flickor. Programmet skall förbereda eleverna att lösa framtidens problem med 

användarvänliga och estetiskt tilldragande och säljande miljöer. Programmet skall förbereda dem i det vi kallar 

FRONTEND.  

 

Program Antal elever åk 1 Antal elever åk 2 Antal elever åk 3 

TE-programmet 11 41 48 

ES-programmet 12 12 11 

Totalt* 23 53 59 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

Skolans medarbetargrupp hade under läsåret 19/20 en relativt god fördelning mellan män/kvinnor och olika 

åldrar. En mix som upplevde en stor trivsel med varandra. Personalen har regelbundet haft samkväm av olika 

innehåll och de har uppskattat varandra.  Lärargruppen har dramatiskt ökat sin formella behörighet vilket varit 

ett avgörande mål under läsåret. Personalgruppen är måna om sin arbetsplats och hjälper varandra i den mån 

de kan. Personalgruppen har haft stora förändringar under läsåret och sådant skapar alltid utmaningar när det 

gäller säkerställandet av rutiner. Skolledningen består av rektor, bitr. rektor och förstelärare. Försteläraren 

ansvarar för den pedagogiska utvecklingen på skolan medan rektor och bitr. rektor ansvarar för mer naturliga 

driftfrågor. Bitr. rektor leder arbetslagsmötet och medan rektor träffar ledningsgruppen vid två tillfällen. 

Elevhälsan sammanträffar en gång i veckan och vid dessa möten är skolsköterskan, kurator, spec.ped och 

rektor närvarande. Skolan har haft en ny administratör under läsåret som på många sätt har har en tuff uppgift 

i spåren av Corona.  
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LOKALER 

Skolan befinner sig på våningsplan 5 och 6 på Värtavägen 65 vid Gärdets tunnelbanestation. Lokalerna är ljusa 

och ändamålsenliga. Plan 5 renoverades under april 2019 till en mer modern öppen planlösning som ger mer 

öppningar för spännande möten mellan elever, lärare och externa gäster. På plan 6 har skolan ett välfyllt 

MakerSpace och även en mindre musikstudio. Idrottshallen hyrs på SATS Gärdet där eleverna också har 

möjlighet till omklädningsrum. Matsalen delas med Klara Östra och är på entréplan. I övrigt är biblioteket under 

utveckling och bibliotekssystem är inköpt och levererat. Under läsåret har också skolan utvecklat sitt Creative 

Space som är estetprogrammets egna slöjdverkstad med den senaste tekniken inom VR/AR/AI.  

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 
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Upplevd kvalitet 

 

 

 

20 

 




