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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
Läsåret 19/20 har varit det första hela läsåret för skolan inom NTIG-familjen efter förvärvet av Helixgymnasiet i
maj 2019. Flera andra större förändringar har också skett; bland annat övergång från semesteranställning till
ferieanställning för pedagogisk personal samt övergången till fjärr-/distansstudier på grund av pandemin från
och med den 18/3-20. Framför allt övergången från arbetsplatsförlagda studier till distansstudier har inneburit
en del utmaningar avseende examensgrad och övrig måluppfyllelse, men för skolans del så sjönk resultaten
endast marginellt. Under hela läsåret har arbetet letts av rektor och biträdande rektor som har haft ca 30
medarbetare.
En speciell satsning initierades av rektor inför detta läsår genom att anställa en specialpedagog på heltid. Vi har
även arbetat med andra insatser för att höja måluppfyllelsen till exempel utvecklingsarbete kopplat till
mentorsrollen. Detta arbete behöver följas upp och förstärkas under kommande läsår.
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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

Den totala examensgraden har sjunkit hos skolans elever från 87% till drygt 82% mellan 2019 och 2020.
Resultatet skiljer sig mellan skolans program där Estetiska programmet och Teknikprogrammet ökar
examensgraden jämfört med föregående år med motsatt förhållande gällande El- och energiprogrammet,
Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapliga programmet. Vid skolans Ekonomiprogram avslutar detta läsårs
samtliga elever med studiebevis.
I resultatet ser vi att examensgraden är högre hos flickor än hos pojkar. Skillnaden i måluppfyllelse skiljer med
15% år 2020 från 10% år 2019.
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BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Betygsfördelningen totalt på skolan visar på att betyget E är det betyg som ges i störst grad och 84% av
bedömda betyg är betyget E eller högre. Dock är betyget F hela 16 %. I fördelning mellan flickor och pojkar syns
en tydlig skillnad på betygsfördelningen. Pojkar får i högre grad betyget F än flickor. Skillnaden är 11%. Flickor
får även i högre grad högre betyg än E än pojkar. Betygsfördelningen för flickor för betyget D och högre är 69%
och motsvarande för pojkar 49%.
I jämförelse med föregående läsår 18/19 är den totala betygsfördelningen näst intill oförändrad. Gällande
betygsfördelningen per program så syns en ökning av betyget F hos våra elever vid El- och energiprogrammet.

I jämförelse med föregående läsår 18/19 så finns en minskad total måluppfyllelse inom ämnet svenska/ svenska
som andraspråk. Svenska som andraspråk 1 och 2 har en tydlig ökning av F jämför med föregående läsår, likaså
har Svenska 1.
Ma 2b och 3b har minskad måluppfyllelse jämfört med föregående år.
Ämnet Engelska (5-7) har i jämförelse med föregående läsår ökat i måluppfyllelsen och har en mindre grad av F.
Gymnasiearbetet har en oförändrad måluppfyllelsegrad på 88 % jämfört med föregående läsår 18/19.
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I de genomsnittliga betygspoängen kan man se skillnad mellan skolans totala GBP från läsåret 18/19 och detta
läsår, där betygen sjunkit i jämförelse med föregående läsår. Detta läsår ligger samtliga programs
genomsnittliga betygspoäng under rikssnittet. Skillnaden mellan flickors och pojkars genomsnittliga
betygspoäng har ökat sedan föregående läsår till en skillnad på 2,4 betygspoäng.

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 nationella prov.

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

Utifrån elevernas upplevelse av skolan ser vi att 53 % av eleverna upplever sig nöjda med utbildningen. Det
som gör att våra elever upplever nöjdhet är våra engagerade lärare och moderna utbildning. När det gäller
nöjdhet så påverkas den av flera faktorer; de faktorer som eventuellt kan ha bidragit till att inte fler elever
upplever nöjdhet kan vara resultatet av lärarbyten, upplevelsen att inte få rätt stöd eller att inte lärarna ger
eleverna upplevelsen av att vilja lära mer.
Drygt 50% känner inte att de kan rekommendera skolan, detta resultat hör delvis ihop med ovan nämnda
resultat.
66% av eleverna trivs på skolan och vid elevenkäten uppger 84 % att de känner sig trygga på skolan.
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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
Skolan hade under läsåret 19/20 så kallad samlad skoldag och inga elever har håltimmar i sina scheman. Detta
är organiserat så eleverna har I-pass i schema, det vill säga schemalagda läxläsningspass fanns på schemat
fram till perioden med distansstudier.
Arbetet med extra anpassningar till eleverna skett hos undervisande pedagog och dokumenterats i gemensam
fil på Google Drive så att specialpedagogen EHT och skolledning kunnat följa processerna. Under vårterminen
2020 påbörjades en så kallad “bokcirkel” kring boken Ledarskap i klassrummet har genomförts med
undervisande pedagoger med tillhörande gruppdiskussioner. Boken köptes in till samtliga pedagoger och inför
varje träff så lästes ett antal kapitel in. I mindre grupper så diskuterades olika frågeställningar kring
undervisning och ledarskap i klassrummet.
All betygssättning sker av legitimerad personal. Vid gymnasiearbete finns alltid både handledare och
medbedömare.

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
Gällande I-passen så har återkopplingen från en del elever varit en upplevelsen av otydlighet på grund av att
eleverna vid i-passen har fokus på olika ämnen utifrån behov. Resultatet har blivit att en del upplever en
otydlighet gällande lektionen innehåll. Efter en längre utvärdering av kvalitén på dessa kommer inte I-passen
tillbaka under kommande läsår.
Ledning och stimulans - upplever endast 37% av eleverna att undervisningen har. En del av eleverna 21%
upplever att inte få det stöd/den hjälp de behöver för att lyckas bättre. En reflektion kring eventuell
korrelation mellan resultatet för betygsfördelningen och genomsnittlig betygspoäng kopplat till ledning och
stimulans samt upplevelse av stöd är relevant att analysera djupare för kommande läsårs planering och
utvecklingsområden, detta då dessa parametrar har stark koppling till varandra och resultat.
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Utifrån elevenkäten så upplever 56% av eleverna att det är studiero.
53 % av eleverna upplever att deras lärare hjälper dem i skolarbetet så att det ska gå bra för eleven. Andelen
betyget F (16%) vid skolan ger en tydlig koppling till avsaknad av tillräckligt med extra anpassningar.
Elevinflytande på arbetssätt och innehåll i undervisningen är viktigt på NTI Helix. Elever har möjlighet att
påverka förläggning och former för kunskapsredovisningar. Till viss del har också eleverna möjlighet att påverka
arbetsformer, både individuellt och i grupp.

SLUTSATSER
Examensgraden för eleverna 19/20 var 82 %. Vad vi tar med oss från detta läsår är elevernas upplevelser och
kunskapen om att utveckla en än mer stimulerande undervisning, rätt stöd till alla elever och studiero i
samtliga klassrum för att fler elever ska kunna lyckas i sina studier hos oss.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsoteamet består av rektor, bitr. rektor med SYV-ansvar, specialpedagog (100%), kurator (40%) samt
skolsköterska (60%).
Extra anpassningar är ett påbörjat arbete under läsåret 19/20 och ett pågående utvecklingsarbete på skolan.
Senare delen av höstterminen 2019 anställdes en specialpedagog på 100 % vid skolan. Specialpedagog stöttar
undervisande pedagoger med lösningar och tips för att utveckla bra anpassningar till våra elever.
Elevhälsoarbetet har till en del bestått i att se till att förmedla tips och information om extra anpassningar samt
följa upp att dessa genomförs när behov finns. Specialpedagog har skapat material för stöd till pedagogerna
som delas både på gemensam Google drive och direkt till pedagoger. Övrigt arbete inom EHT har bestått av
olika elevärenden.
När det gäller rutinen för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd så sattes en ny rutin/elevärende
gång under ht2019 som har praktiserats under resterande tiden av läsåret. Den innebar till exempel att när
extra anpassningar inte var tillräckliga så gör undervisande pedagog en behovsanmälan till EHT som beslutar
om åtgärd och återkopplar till personal (se bilaga).
Mentor stämmer av närvaro och frånvaro kopplat till sin mentorsklass varje vecka genom Schoolsoft. Mentor
genomför vid behov frånvaroutredningar i dialog med EHT och rektor.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Examensgraden är 82% på skolan LÅ 19/20.
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Frånvaroutredningar har inte utretts snabbt nog när en problematisk frånvaro konstaterats. Samsyn på skolan
har saknats för likvärdigt agerande/hanterande vid frånvaro. Rutinen gällande frånvaroutredningar behöver ses
över för likvärdig hantering inom skolan.
Gällande den nya rutinen för elevärendegång för läsåret 19/20 - ser vi en brist på samsyn om EHTs
uppdrag/ansvar och en rutin som behöver utvärderas då en del elevärenden drog ut på tiden.
Fjärrundervisning ledde till några procentenheter högre närvaro (gick från 81% till 85%), men ibland handlade
dessvärre närvaron på distans endast om att logga in till lektionsstart och inte mycket mer. Vid några tillfällen
auskulterade rektor och kunde konstatera detta.

SLUTSATSER
Inom EHT så behövs en strategi för att öka samsynen och skolans totala elevhälsokompetens samt en översyn
av processerna kopplat till våra elever.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
Eleverna har APL under samtliga tre år inom IT-programmet. Årskurs 1 har haft rullande schema under läsåret
där de en dag i veckan haft IT-support vid Borlänge Stadsbibliotek. Praktiken för våra årskurs 1 elever har
fungerat bra och biblioteket är en bra samarbetspartner.
Årskurs 2 och 3 har längre praktikperiod än årskurs 1. Det finns ett inarbetat mindre nätverk för APL-platser,
men inte tillräckligt stort, vilket innebär att det pågår även ett sent sökande av platser nära inpå
praktikperiodens start. Eleverna har ibland APL på skolan där de jobbar med skarpa projekt mot en
arbetsgivare. Våra elever i årskurs två var under vårterminen ute på APL när riktlinjerna om fjärrundervisning
togs. En del av våra elever kunde dock fullfölja sin APL men några tvingades att avbryta sin APL på grund av de
riktlinjer respektive arbetsgivare behövde förhålla sig till. Riktlinjerna gjorde även att en del av uppföljningen av
APL under våren skedde via telefon och Google Meet och inte på arbetsplatserna.

UTVÄRDERING AV APL
Skolan har jobbat utifrån gamla rutiner och inte underhållit APL-nätverket tillräckligt samt det har varit svårt att
få ut samtliga elever i årskurs två på APL detta läsår.
Skolan har inte under detta läsår lyckats komma in i årshjulet som finns utarbetat inom Academedia för APL.
Under vårterminen har flertalet utvecklingsområden inom APL ringats in:
●

kvalitetssäkring,
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●

handledarutbildning,

●

trepartssamtal,

●

bedömning,

●

programråd,

●

internationalisering

Ingen av lärarna eller APL-samordnare på skolan har gått Skolverkets APL-utvecklarutbildning.

SLUTSATSER
Skolan kommer ta ett nytag gällande den arbetsplatsförlagda utbildningen inom vårt IT-program under
kommande läsår. Detta kommer ske i stöd med av NTI Gymnasiets Internationell koordinator och APL-strateg,
APL-samordnaren anmäler sig till Skolverkets APL-utvecklarutbildning och en tydlig planering och uppföljning
från APL-samordnare och rektor under hela kommande läsår..
APL upplägget gällande årskurs 1 har fungerat mycket bra och kommer fortsätta i en liknande planering under
kommande läsår.
Vi har flera bra APL-platser i vårt nätverk men vi kommer behöva utveckla ett större nätverk med
kvalitetssäkrade APL-platser till våra elever. Vi lyckas ibland skapa bra skarpa projekt i samarbete med företag
men vi behöver utveckla även detta nätverk för att ha en bättre regelbundenhet och fler möjligheter för våra
elever att arbeta i verklighets-/arbetsnära projekt på skolan.

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.
Vid skolan arrangerades under vårterminen 2020 ( 9 mars) en respektdag där två aktörer höll föreläsningar och
diskussioner med eleverna gällande HBTQ. Aktörerna som deltog var David Berjlund och från RFSL, Mikael Selg.
Vi anser att vi med temat HBTQ riktade vi in oss särskilt på målen att varje elev:
• respekterar andra människors egenvärde och integritet,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att
handla också med deras bästa för ögonen,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt
medverkar till att hjälpa människor.
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetades fram under vårterminen 2020.
Elevråd finns på skolan och består av en-två representanter per klass. Varje månad sammanträder rådet med
skolledare/lärare som adjungerande. Ett annat viktigt forum för elevdemokrati är klassråden, där varje elev
deltar en gång per vecka i sin klass.
Friendsråd är en viktig grupp på skolan för att stärka sammanhållningen på skolan, och för att stödja ett
kamratskap på lika villkor och en trygg skolmiljö för alla. Friendsråd fungerar som en trivselförening som skapar
diverse aktiviteter där eleverna kan delta över program- och klass grupperingar.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Föreläsningarna om HBTQ uppskattades av eleverna och de deltog aktiv i diskussioner och lyfte sina egna
frågeställningar. Vi upplever att detta tema behövdes lyftas särskilt på skolan som ett komplement till vårt
vardagliga arbete med värdegrundsuppdraget/normer och värden. Vi kan se i våra elevenkät att 66% av
eleverna trivs på skolan och vid elevenkäten uppger 84 % att de känner sig trygga på skolan.
Som alltid gäller att respekten för andra ska finnas där dagligen i möten människor emellan på skolan, och
mentorerna kommer att arbeta än mer med teman och övningar kring värdegrunden.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Utifrån årets kvalitetsrapport och resultat under läsåret 19/20 ser vi fyra fokusområden inför det kommande
läsåret 20/21.
●

●

Utbildning- vårt grunduppdrag- tydligt fokus på de processer som får våra elever att lyckas bättre.
○

Elevers rätt till stöd - extra anpassningar

○

Examensgraden

○

Förstelärare och Lärteam

○

Mentorsrollen

APL - arbetsplatsförlagd utbildning vid vårt yrkesprogram kvalitetssäkras.
○

●

EHT - elevhälsoteamet arbetar för att öka samsyn på elevstöd hos skolans pedagoger.
○

●

Utveckla hela APL- arbetet

Säkerställa processer och skapa samsyn

Pedagogiskt ledarskap och strukturer - skolledning arbetar för att skapa tydlighet och trygghet för
skolans personal, pedagoger och EHT.
○

Säkerställa fungerande och tydliga processer kopplat till våra elevers utbildning.
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OM SKOLAN
NTI Helix 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. NTI Helix har främst gymnasieutbildning IT, tech och design. Skolan
har 250 elever. Skolan kännetecknas bland annat av att ha många pojkar som sökande till skolans program.

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Vid NTI Helix finns 5 st program. Dessa är: IT-programmet (El- och energiprogrammet), Teknikprogrammet,
Digital design programmet (Estetiska Programmet), Naturvetenskapsprogrammet samt Ekonomiprogrammet.
Vid vårt IT-program som är ett av våra största program har vi 70 elever. Programmet har mestadels pojkar som
sökande och endast 2 stycken (2,8%) flickor går IT-programmet vid skolan. Programmet har inriktning datoroch kommunikationsteknik och är ett yrkesprogram där du har möjlighet att bli behörig till vidare studier på
högskola och universitet.
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och har 68 elever. Skolan har tre inriktningar för
teknikprogrammet: teknikvetenskap, informations- och medieteknik samt design och produktutveckling. Även
vid detta program dominerar pojkar som sökande. Det går 8 stycken (11,7%) flickor vid programmet.
Digital design programmet har inriktningen estetik och media och har 57 elever vid utbildningen. Programmet
har nästan en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Andelen flickor som läser vid programmer är drygt
47%. Programmet är högskoleförberedande.
Vårt Naturvetenskapsprogram har två inriktningar: naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. Vid
detta program går 35 elever varav 62,5% av eleverna är flickor. Programmet är högskoleförberedande.
Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi är ett högskoleförberedande program som har 22 elever. Vid
programmet 59% av elever na flickor.

Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

27

27

16

TE-programmet

19

26

23

ES-programmet

19

10

28

EK-programmet

10

5

7

NA-programmet

12

10

13

Totalt*

83

78

86

*Antal elever maj 2020
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PERSONAL
Skolledning har bestått i Rektor (100%), bitr. rektor (60%) med SYV uppdrag 40%. Administratör har funnits på
80%.
Inom elevhälsan har vi under läsåret 19/20 haft skolsköterska (60%), kurator (40%) och specialpedagog (100%).
Skolläkare kommer till skolan fyra gånger per läsår och deltar även då i skolans EHT-möte.
Skolan har motsvarande cirka 20 stycken heltidsanställda fördelat på ca 30 medarbetare. Det finns fem
arbetslag vid skolan som de undervisande pedagoger tillhör i största del utifrån programtillhörighet.

LOKALER
Skolan har sina lokaler i Borlänge centrum i en ombyggd galleria. På skolan finns bland annat ett bibliotek,
makerspace och fotostudio. Vid skolans entré finns den större elev ytan med diverse sittplatser, en ståbar och
skolans cafeteria. Eleverna äter sin lunch vid restaurangen Gläntan och idrott bedrivs vid Må bättre. Båda inom
gångavstånd från skolan.

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
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BILAGA 3 - ELEVÄRENDEGÅNG
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