KVALITETSRAPPORT
NTI GYMNASIET
HELSINGBORG

LÄSÅRET 2019/2020

REKTOR HAR ORDET
Läsåret 2019/20

2
2

Vår vision

3

Vårt systematiska kvalitetsarbete

3

RESULTATREDOVISNING
Andel med examen och genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020

4
4

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020

5

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020

6

UPPLEVD KVALITET
Nöjdhet, rekommendation och trivsel

7
7

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN
Undervisning och kollegialt lärande

9
9

Organisering av undervisningen

9

Utvärdering av undervisningen

10

Slutsatser

11

Elevhälsoarbete
Organisering av elevhälsoarbetet

11
11

Främjande arbete 2019/2020

12

Förebyggande och åtgärdande arbete 2019/2020

13

Utvärdering av elevhälsoarbetet

14

Slutsatser

14

Arbetsplatsförlagt lärande

15

Organisering av APL

15

Utvärdering av APL

16

Slutsatser

16

Normer och värden

17

Organisering av arbetet med normer och värden

17

Utvärdering av arbetet med normer och värden

18

Slutsatser

18

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
OM SKOLAN
Utbildningar och elever

18
19
19

Personal

19

Lokaler

20

Finansiering

20

BILAGOR
Bilaga 1 - Årshjul systematiskt kvalitetsarbete
Bilaga 2 - Resultatblad indikatorer

21
21
22

1

REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
Vår målsättning är att vara Sveriges bästa tech-relaterade skola. För att nå vårt mål måste vi ha hög kvalitet i
allt vi gör. Vi måste vara lyhörda och ödmjuka tillsammans med en stark vilja att ständigt förbättra och utveckla
vår verksamhet. Vi vet att bra lärare är helt avgörande för undervisningen och elevernas framgång.
I vår spännande tillväxtfas har det varit viktigt att välja vilka processer som ska drivas och vilka fokusområden vi
ska fokusera på. För oss har det varit viktigt att ta med oss samma höga trivsel och trygghet från den lilla skolan
till den mellanstora skolan. Vi vill ha en skola där vi hälsar på varandra, ser varandra, uppskattar varandra och
uppskattar varandras olikheter. Vi vill ha en skola där eleverna lyckas med sina studier och mår bra. Vi tror att
våra elever kan - vi har höga förväntningar på våra elever och på varandra. Att vi har en målbild för eleverna är
viktigt och att vi hjälper dem skapa en målbild av sin egen förmåga. Våra två ledord på skolan är uppmuntran
och höga förväntningar. Uppmuntran gör det roligare och mer lustfyllt att lära och i kombination med höga
förväntningar når våra elever höga skolresultat.
Hos oss är lektionen helig! Vi måste fånga våra elever med intressanta ingångar och ha ett tydligt syfte med vår
undervisning – mot ett mål. Tydlig och variationsrik undervisning är avgörande för elevernas
kunskapsutveckling. I våra klassrum och i kollegiet ska det finnas utrymme för att göra ”misstag”. Vi har ett
klimat där man får lov att göra fel, får lov att öva – på så sätt uppmuntrar vi till kreativitet, nyfikenhet och viljan
att utvecklas. Under läsåret 2019/20 har vi framgångsrikt arbetar med närvarolyftet, basgrupper och
tillgängliga lärmiljöer. Vi kan se tydliga resultat i detta arbete gällande måluppfyllelse och arbetsro i årskurs 1
där basgrupper har varit ett viktigt inslag. Det finns en stor samsyn hos vår personal hur vi vill arbeta för att nå
framgång och vi har aktivt arbetat för att få en gemensam skolkultur och gemensam kunskapssyn. Jag är
övertygad att det framgångsrika arbete vi har gjort under läsår 2019/20 kommer få stor påverkan på
kommande läsår.
Vi fokuserar mycket på samarbeten mellan ämnen, mellan elever, mellan näringslivet och skolan. Att
samarbete är en grund för framgång samtidigt som det är oerhört avancerat att göra riktigt bra. Vi vill så
mycket som möjligt använda varandras kapacitet så att våra samarbeten blir till mervärde för eleverna men
också för medarbetarna. Att planera grundligt är en förutsättning för lyckade samarbeten och gemensamma
projekt. Hos oss tränar alla, både elever och personal, därför på att samarbeta och ”bjussa” lite på sig själv.
Att söktrycket är högt ser vi som ett kvitto på att vi har skickliga och engagerade lärare som har bra
undervisning och att vi har en skola som elever trivs på. Vi vill utmana våra elever att nå sina mål men också att
uppleva tre fantastiska år med härlig stämning och trygg studiemiljö. Hos oss ska alla elever få en riktigt bra
utbildning och som gör dem förbereda för den digitala framtiden. Framtidens innovationer börjar hos oss!
TECH is the future!
IT connects the future!
DESIGN your future!
Jag hoppas du vill komma till oss vara en del av NTI Gymnasiet – WE LOVE TO SEE YOU!
Susanne Alkbrand
rektor, NTI Gymnasiet Helsingborg
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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

Vårt mål är alltid att nå 100% gymnasieexamen, vi nådde nästan ända fram med 96%. Vi ligger väl över
rikssnittet både som skola totalt men också på teknikprogrammet och el- och energiprogrammet, tyvärr
tappade vi på vårt estetiska program i år. Vi är också stolta över att 43% av våra elever på IT-programmet (eloch energiprogrammet) läste in både yrkesexamen och högskolebehörighet. Vi kan se att under de senaste
åren har antal som nått gymnasieexamen varit mellan 96-98%. Elever på IT-programmet (El- och
energiprogrammet) har andelen elever som erhållit dubbel examen, yrkesexamen och högskolebehörig, varit
över 40% och uppemot 50%.
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Skolans genomsnittliga betygspoäng ligger i paritet med rikssnittet för skolor i Sverige. Men om man bryter ner
siffrorna och jämför på programnivå så ligger NTI Gymnasiet Helsingborg över. Vi har de senaste åren nått en
genomsnittlig betygspoäng som ligger över rikssnittet i Sverige.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Vi har relativt stabila siffror på betygsfördelning per program över åren. Vårt mål är att dessa siffror ska öka
samtidigt är vi nöjda med att vi har kunnat behålla siffrorna under vår tillväxtfas. Vi ser en tydlig trend med det
arbete vi implementerade under läsåret 19/20 med en ökning av resultat i främst årskurs 1. Det estetiska
programmet har en positiv utveckling med en ökning av betygsresultat. Vi har attraherat mer studiemotiverade
elever på vårt estetiska program när vi gick över till att endast erbjuda inriktningen estetik och media. Dock har
vi en försämring av resultat på språkintroduktion/individuellt alternativ. Tidigare år har kommunen tilldelat oss
en homogen elevgrupp med mycket skolbakgrund vilket har varit avgörande för de höga resultat vi lyckat hålla.
Idag får vi en mer heterogen elevgrupp, vilket försvårar uppdraget. Vi kan samtidigt se att vi lyckas mycket bra
på vårt IM-program och många av våra elever går vidare till teoretiska gymnasieprogram. Vår analys är att vi är
duktiga på att motivera våra elever och få dem att höja sin egen målbild och sin ambition, vilket är en förklaring
att våra elever med marginal ligger över rikssnittet på GBP. Vi är väldigt duktiga på att erbjuda stöd och resurs
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till elever som riskerar att få F men vi behöver arbeta mer med att även se till att elever som har höga betyg når
ännu högre betyg.
Andel minst godkända betyg i en/ma/sv/gymnasiearbete

Vi arbetar mycket målfokuserat med att alla elever ska klara kurser som är behörighetsgivande och vi lägger ut
fler undervisningstimmar och mer stöd i dessa kurser. Nästan alla av våra elever klarar dessa kurser, några
behöver arbeta med matematikkurserna under mer än ett år. Vi hade en drastisk ökning av elever som inte
klarade matematik 1b, matematik 2a, matematik 2b och matematik 3c där andelen F hade ökat markant förra
läsåret (2018/19). Vi kunde konstatera brister i undervisningen och agerade kraftfullt utifrån detta med olika
åtgärder, bland annat med avslutning av en anställning. Vi har detta läsår ett helt annorlunda resultat och vår
speciallärare i matematik har arbetat nära med våra nyanställda lärare under detta läsår med gemensamma
kursupplägg, lektionsplaneringar, examinationer samt samarbete kring bedömningar. Vår speciallärare agerar
som en tongivande mentor åt mer oerfarna matematiklärare. Vi kan se en mycket positiv trend med resultat i
matematik 1b, 2a, 2b och 3c som ligger i paritet med övriga ämnen. Vi har under ett antal år arbetat
framgångsrikt med matematikmaraton inför de nationella proven.

Redan till läsåret 18/19 införde vi att lärarna sambedömde sitt betygsunderlag innan de nationella proven och i
grupp resonerade om betygssättning och eventuella åtgärder som behövdes sätta in. Vi har ett Early Warning
System som ska hjälpa oss upptäcka elever som ligger i riskzon för F men också hela kurser som ligger i riskzon
för många F. Genom att kontinuerligt stämma av kan vi som skola tillföra extra resurser på olika nivåer; kurs,
grupp och enskild.

Vi kan se en viss ökning av F i kursen svenska som andraspråk (2 och 3). Det är främst elever på IT-programmet
som är nyanlända. Samtidigt har vi kompetens och erfarenhet att arbeta med nyanlända och vi jobbar mycket
med språkförstärkande undervisning. Alla våra elever på IT-programmet läser svenska 2 alt svenska som
andraspråk 2, vilket egentligen är ett individuellt val, för att stärka sitt språk och kunna prestera bättre i alla
skolämnen.

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.
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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

Vår skola har genomgått en stor förändring och vuxit från 180 elever till ca 370 elever. Denna tillväxt har skett
under en relativt kort period på tre år och först läsåret 20/21 startar skolåret med alla lokaler på plats. Vi har
lyckats bibehålla vår examensgrad och genomsnittlig betygspoäng men vi har fått något försämrade resultat i
den årliga elevenkäten när det gäller rekommendation, trivsel och nöjdhet. Det finns flera förklaringar till
detta. Förstelärarna har arbetat med att göra en djupare analys och vi kan se att vi de senaste tre åren har fått
in elever med större behov av struktur och stöd på IT-programmet och det är också i dessa klasser som vi har
fått lägre siffror. Det vi nu kan se är att den trenden har vänt med våra elever i årskurs 1. Vårt nya arbetssätt
med basgrupper, tydlig lektionsstruktur och aktivt närvaroarbete har gett resultat. Våra IT-ettor har överlag
samma höga siffror som övriga klasser i årskurs 1. Vi har arbetat förebyggande och främjande detta läsår med
längre introduktionsperiod i årskurs 1 samt med basgrupper. Eleverna slumpas in i basgrupper om fyra elever
varje månad på mentorstiden och har sedan bestämda placeringar i alla klassrum. Målet med basgrupper är att
bryta grupperingar som vi upplever har uppstått mycket i IT-klasserna. Ambitionen är att få ökat studiefokus. Vi
har också arbetat med en mycket tydligare lektionsstruktur som alla lärare följer samt att det kommer vara
mobilförbud i alla klassrum. Vår analys är att övergången från högstadiet till gymnasiet har blivit för stor med
för mycket eget ansvar och frihet. Här kan vi se tydliga resultat. Det är tydligt att i årskurs 1 har vi lyckats vända
den nedåtgående utveckling vi har haft gällande rekommendation, trivsel, trygghet och nöjdhet och vi ligger på
84,4 % nöjdhet med skolan, 85,2 % nöjdhet med undervisningen, 82,2 % rekommendationsgrad, 87,8 % trivsel,
och 89,6 % trygghet.

Mentorerna har tillsammans med sina klasser också diskuterat de något försämrade siffrorna i elevenkäten.
Det som kommit fram är att vissa klasser i årskurs 2 och 3 har upplevt att de under sina år haft enstaka lärare
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som inte har hållit denna höga kvalité på undervisningen som vi förväntar oss lärare ska göra. Vi har haft en viss
omsättning av lärare under vår tillväxtfas och tyvärr har vi gjort en del felrekryteringar och det har drabbat
eleverna. Idag har vi en stabil lärarkår med behöriga och kunniga lärare. Vi tror att våra resultat framöver
kommer ha en positiv utveckling. Vi kan även se att i vissa klasser där det har blivit grupperingar är trivsel och
tryggheten lägre. En slutsats vi drar är hur viktigt det är att arbeta med introduktionsveckor och basgrupper för
att skapa trygga sammanhållande klasser.

Vi har tittat på mentorns roll i att arbeta främjande och förebyggande i att skapa trivsel och trygghet. Vi vet
från forskning att det är viktigt att elever känner sig sedda i skolan för att må bra och trivas. Vi har detta läsår
arbeta med ett väldigt tydligt främjande och förebyggande arbete kring närvaro och frånvaro där mentorn har
en viktig funktion. Arbetet med Maria Bivsjö och Närvarolyftet har gett oss en bra grund att stå på. Vi kommer
också arbeta med att alla känner av vår NTI-anda, som varit ett av våra starkaste kännetecken. Det är viktigt för
oss att våra elever får en gymnasieupplevelse och att de lämnar efter tre år nöjda med sin utbildning, väl
förberedda för framtiden och med en stolthet av att ha varit en del av NTI.
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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
Vi har alltid pågående diskussioner med lärare om hur vi ska fördela den garanterade undervisningstiden och
till vilka program eller klasser vi ska lägga ut mer undervisningstid för att nå högre måluppfyllelse och stimulans
för eleverna. Vi gör varje år analyser på hur vi kan förbättra schemat för att få ökat lärande samtidigt som
lärarna har en rimlig arbetsbörda. Vi vet att kursen i matematik och kemi behöver mer undervisningstid och det
lägger vi ut. Vi arbetar med att eleverna varje vecka har 90 minuter resurs på fredagar kl 14.30-16.00 och då
finns alla lärare tillgängliga. Detta uppskattas mycket av eleverna och många elever använder resursen
frekvent.
Det kollegiala lärandet är stommen i vår organisation. Vi har detta läsår fokuserat på arbeta med gemensam
kunskapssyn, närvarolyftet och allmän pedagogiska frågor som ett led i det utvecklingsarbete vi påbörjade.
Våra arbetsrummen har vi valt att i hög utsträckning göra till ämnesarbetsrum. Skolan har vuxit och vi har fått
flera nya lärare och vi har aktivt arbetat med tydligt mentorskap och samsyn i de olika ämnena. Vi har också
arbetat med samsyn gällande IT-kurserna och har initierat ett samarbete med IT-lärarna på NTI Malmö, NTI
Lund och NTI Kristianstad. Vi har en uttalad målsättning att lärare ska samplanera sina kurser. Detta arbetet har
fungerat överlag bra och vi ser stora pedagogiska vinster, och även ur ett likvärdighetsperspektiv. Vi har också
årliga kurs- och bedömningskonferens med tre närliggande skolor; Procivitas, Johannes Hedberggymnasiet och
Campeon. Dessa konferenser handlar mycket om hur kursplaner och kunskapskrav ska tolkas. Detta samarbete
har vi haft sedan vi fick de nya kursplanerna 2011. Slutsatsen vi har dragit från föregående år är att den delvis
nedåtgående trend vi har sett i våra elevenkäter, även om vi fortfarande har höga siffror, beror delvis på att vi
inte är helt samspelta med en gemensam elev- och kunskapssyn. Vi behövde arbeta med det vi kallar basen hur når man framgångsrik undervisning, hur kan man arbeta med extra anpassningar, hur kan vi vara mer
tydliga och ha en tydlig struktur för eleverna, hur arbetar vi med alignmentplaneringar, variation av
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examinationer och feedforward. Det finns en stor samsyn i kollegiet att detta är något alla vill jobba med. Vi
möblerade om i våra sex arbetsrumm i år för att få en bra mix av erfarna lärare med stor pedagogisk
kompetens med mer oerfarna lärare och yrkeslärare, men samtidigt ska det alltid finns ämneskollegor i samma
arbetsrum. Det finns en väldigt positiv stämning i kollegiet och en vilja hos alla att arbeta för att utveckla skolan
till att bli en skola i världsklass. Det är ett väldigt sammansvetsat kollegium som är på väg att få en väldigt tydlig
gemensam elev- och kunskapssyn. På många sätt har även vår tillväxt, ombyggnation, anpassning till corona
och fjärrundervisning varit krävande för personalen. Det är viktigt att vi får fortsätta med det framgångsrika
kvalitetsarbete vi har påbörjat och våga lägga vårt fokus på detta de närmaste åren. Vi kommer därför fortsätta
arbeta med samma fokusområde i arbetsplanen även nästa läsår. Det är tydligt att omställningen till
fjärrundervisningen lärde oss hantera nya tekniska lösningar som vi framöver kommer kunna fortsätta använda
i vår undervisning.

Rektor och förstelärare har regelbundna pedagogiska möten varannan vecka, där det pedagogiska
utvecklingsarbetet har diskuterats. Målet ska alltid vara att öka elevernas måluppfyllelse. Det är viktigt att det
kollegial samarbete är relevant för utifrån lärarnas perspektiv och att de känner att detta hjälper dem i sitt
arbete och att de aktivt deltar i sin egen professionella utveckling. Vi har tre lärteam som under ledning av
förstelärarna har träffats 90 minuter varje vecka. Vi har lärare som ingår i forskningsprojektet Ifous, bland
annat förstelärare, och det berikar vårt utvecklingsarbete. Ifous är ett forskningsprojekt som löper över tre år
och läsår 20/21 är det sista året. Lärarna som deltar i Ifous får ta del av aktuell forskning och forska på sin egen
praktik. Vi har använt oss av Ifous metodik på våra lärteam och lärare har fördjupat sig i sin egen undervisning
och valt själva fokusområde. Vårt mål är hur vi kan ta med oss de resultat och lärdomar som gjorts inom Ifous
till att utveckla vårt kvalitetsarbete. Vi har personalmöten en gång i veckan och där diskuterar vi elevärende
och hur vi bäst ska möta olika elever. Med våra elever är det ofta viktigt att arbeta relationellt och den
förståelsen har hela kollegiet idag. EWS-en är ett av våra viktigaste verktyg för att följa upp elevernas resultat
under läsåret. Vi arbetar aktivt med EWS:en och den är ett viktigt verktyg för mentorerna. Vi uppdaterar i
EWS:en en gång i månaden och efter påsklovet uppdaterar vi den varje vecka.

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
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Vi blev oroade av den nedåtgående trend gällande elevernas upplevelse av undervisningen i elevenkäten, där
nöjdheten är 71%. Enligt vår arbetsplan ska vår undervisning ligga på nöjdhet 80% och uppåt. Vi har genomfört
enskilda undervisningsutvärderingar och det intressanta är att där når nästan alla lärare över 80% i nöjdhet. I
fördjupande diskussioner med eleverna beror den sjunkande på siffran gällande undervisning på enstaka
felrekryteringar av lärare, som ej längre arbetar kvar på skolan. Det är tydligt att dessa enstaka felrekryteringar
har påverkat våra siffror i elevenkäten. Vi har har lagt mycket tid på att säkerställa att de elever som upplevde
att det fanns brister i undervisningen har fått extra lektioner och stöd för att klara kurserna med
tillfredsställande resultat. Vi har väl fungerande processer och känner nu att vi har ett mycket kunnigt och
professionellt lärarlag vars undervisning håller mycket hög kvalité. Vi ser att våra siffror i elevenkäten gällande
undervisning för årskurs 1 ligger på 83,8 %. Undervisning är ett av våra prioriterade mål i arbetsplanen och den
sammansättning av lärare vi har idag samt det systematiska arbetet vi för genom närvarolyftet, basgrupp och
undervisning ser vi ger resultat. Och vår målsättning är att nå de högt ställda mål vi har i vår arbetsplan: Målet
är att över 80% ska vara nöjda med undervisningen i nästa elevenkät, gärna upp mot 85%. En utmaning för oss
att fortsätta arbeta med är arbetsro. Vi kan se en skillnad i arbetsro i årskurs 1 sedan vi införde basgrupper. Det
är tydligt att rutinerade lärare som kan ha stimulerande undervisning, bygga relationer men också vara tydliga
ledare i klassrummet lyckas bra med arbetsro.
Vi lyckades att snabbt gå över till fjärrundervisning via Google Meet. Överlag fungerade fjärrundervisningen
bra, men några elever hade behov av mer stöd. Vi erbjöd elever som behövde mer stöd och extra anpassningar
att arbeta på skolan. Mot slutet av terminen kallade många lärare in ett antal elever för att ge dem extra stöd
och för att kunna handleda dem på plats. Vi kan konstatera att de allra flesta eleverna klarade sina kurser, trots
corona och fjärrundervisningen.

SLUTSATSER
Vår undervisning håller mycket hög nivå men det finns alltid förbättringsområden. Vi har en bra kombination av
erfarna och nya lärare som tillsammans skapar varierande och effektiv undervisning. Vi kan se att det
förändringsarbete vi har påbörjat ger tydlig effekt i nöjdhet, trivsel, trygghet, undervisning och måluppfyllelse.
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Det kan vi tydligt se med de betygsresultat som årskurs 1 fick i år. Antalet F har minskat drastiskt mot
föregående år.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Vår elevhälso-organisation utgörs av en skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare,
studie-och yrkesvägledare, speciallärare i matematik, två lärare som är ansvariga för stödundervisning och
rektor. Skolan hade avstämningar en gång i veckan då samtliga lärare utifrån aktuell skolsituation, t ex resultat
eller frånvaro, bidrog med information om enskilda elever. På dessa möten finns också EHT-teamet med.
Utifrån denna information fattades beslut om ärendet ska gå vidare till EHT:s veckomöten. Elevhälsan har möte
varje vecka, där rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, speciallärare och lärare ansvarig för stöd
deltar. Vid vissa möten deltar syv. Utöver dessa avstämningar har vi årskursvisa elevkonferenser vid läsårets
början där överlämningar eller annan viktig information, som t.ex. särskilt stöd, vissa extra anpassningar som är
viktiga för enskilda elever eller elevgrupper. Vi har också två stora elevkonferenser, en höst och en vår, där
samtliga elever lyfts och fokus är måluppfyllelse. Några gånger per termin samlades delar av skolans
elevhälsoteam samt rektor för att utvärdera de insatser som gjorts och för att uppdatera åtgärdsprogram kring
elever som fått särskilt stöd. Elevhälsan arbetar nära mentorerna och undervisande lärare.
Elevhälsan har varit mycket delaktig i vårt systematiska kvalitetsarbete och deras kompetens är värdefull när vi
arbetar fram nya metoder för att arbeta främjande och förebyggande kring trivsel, trygghet, måluppfyllelse,
välmående och närvaro. Vi ser en mycket tydlig koppling mellan låg trivsel, bristande måluppfyllelse och behov
av extra resurser med elever som har frånvaro. Detta område uppmärksammades tidigt under läsåret och EHT
var drivande i att vi behövde hitta nya metoder för att jobba med frånvaro. Ett första steg i detta arbete var att
hela EHT, rektor och några lärare deltog på en föreläsning om vikten av närvaro som Maria Bivesjö höll i under
vårterminen 2019. Därefter påbörjades ett arbete att ta fram strategier för hur skolan läsår 19/20 skulle arbeta
mycket mer aktivt med närvaro/frånvaro. Ledningsgruppen och EHT genomgick en en-dags-analys av vår skola
med Maria Bivesjö och de slutsatser vi drog där var att skolan redan hade ett bra arbete för att hantera närvaro
och frånvaro och att vår skolkultur var relationsskapande med tydliga ramar. Samtidigt “släckte vi bränder” för
mycket och vi behövde ta fram metoder som ännu mer fokuserade på det förebyggande och främjande
arbetet. Utifrån våra slutsatser sattes en en-dags-workshop ihop för all personal. Där vi med tydlig ledning av
Maria Bivesjö drog upp riktlinjer hur vi ska arbeta efterföljande läsår för att ytterligare höja trivseln,
tryggheten, måluppfyllelsen och närvaron. Under höstterminen 2019 utformade elevhälsan en checklista med
frånvarorutiner. Denna implementeras under höstterminen och underlättade personalens arbete med
frånvaroarbetet, och ledde till att EHT snabbare fick information om elever i farozonen.

Främjande arbete 2019/2020
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NTI Gymnasiet Helsingborgs främjande arbete handlar bland annat om att skapa trygghet för eleverna.
Eleverna ska känna sig sedda och bekräftade, och all personal på skolan strävar efter att skapa en accepterande
och positiv miljö. Vårt mål är att vår skola ska vara en skola där alla elever känner sig trygga och vågar vara sig
själva. Detta mål försöker vi nå genom att ha nolltolerans mot kränkande behandling, och genom att ha
löpande samtal med våra elever utifrån skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Skolsköterskan har en viktig roll i det främjande arbetet då hon har hälsosamtal med alla elever där hon lyfter
livsstilsfrågor som rör vardagshälsan, t ex sömn, kost, rökning, skoltrötthet, spelvanor, familjesituation med
mera. Skolsköterskan följer upp de elever som av olika anledningar behöver extra stöttning, antingen genom
att ha regelbundna samtal med dem eller lotsa dem vidare till exempelvis skolkurator eller extern vård.
Ett av elevhälsans och mentorernas huvuduppdrag är att arbeta med insatser som är bra för alla våra elever. Vi
har kontinuerliga diskussioner kring skolans organisation, hur elevgrupperna fungerar och hur lärmiljöerna är
organiserade och tillgängliga för att få en främjande lärmiljö och en trivsam arbetsmiljö. Vi involverar all
personal i det främjande arbetet. I det dagliga arbetet har mentorn en nyckelroll för att snabbt plocka upp de
elever som signalerar att de inte mår bra och stötta dem eller lotsa dem vidare till skolsköterskan/skolkuratorn.

Förebyggande och åtgärdande arbete 2019/2020
Vi förstärkte vårt arbete med elevernas frånvaro under förra läsåret, eftersom det arbete vi gjort under
föregående år fick goda resultat. Det arbete vi byggde vidare på var att vid första tecken på återkommande
frånvaro kontakta hemmet och erbjuda samtal med elevhälsan. Detta gav goda resultat eftersom det också
uppmärksammade korrelationen mellan frånvaro och måluppfyllelse. Vi jobbade med en tydlig struktur för hur
vi snabbt uppmärksammar all typ av frånvaro och vi försöker arbeta med både eleven och vårdnadshavaren.
Att elevfrågor lyftes tätt, varje vecka, hade stor effekt då det leder till att problem uppmärksammas tidigt.
Detta kan förebygga att problemen fördjupas eftersom hjälpinsatser kan sättas in i tid. Vårt förebyggande
arbete grundar sig i att vi har identifierat behovet av insatser inom några särskilda områden, såsom studiero,
närvaro, motivation och mentorskap. Elevhälsan har utifrån de regelbundna EWS-möten i arbetslag och
lärteam lyft de klasser som har haft behov av extra anpassningar och ledarskap.
EHT-möten har en stående agenda som innehåller hälsofrämjande arbete/insatser samt förebyggande
arbete/insatser. Därtill diskuteras pågående och nya elevärenden samt övriga frågor. Den årligt återkommande
populära hälsoveckan utökades detta läsår till två veckor. Bland annat ingick en föreläsning av en hälsovetare,
yoga, teambuilding, rörelse, sömn som en viktig del, men också värdegrund som en lika viktig del.
Hälsoveckorna var mycket uppskattade av personal, elever och målsmän.
Covid-19
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Under vårterminen 2020 drabbades världen av en pandemi och från och med 2020-03-18 bedrevs
fjärrundervisning. Omställningen gick fort för både elever och personal och EHT fick snabbt ställas om och
ändra sitt arbetssätt. Ett omfattande arbete lades ner på att ombesörja att elevernas lärandesituation
fungerade även från hemmen och att de mådde bra under rådande omständigheter. Bland annat fick EHT hålla
kontakt med eleverna via olika digitala kommunikationsverktyg och telefon. Skolsköterskan/skolkurator
kommunicerade i ett tidigt skede med samtliga av skolans elever och följde upp vid behov. Frånvarostatistik
och EWS följdes och vid tecken på beteendeförändringar hos eleverna så togs omedelbart kontakt med
mentor/elev. Skolan införde en resursvecka för varje årskurs i slutet på terminen för de elever som riskerade
att inte klara sin måluppfyllelse. När reglerna för fjärrundervisning lättades något kunde även vissa elever
bjudas in till skolan för extra hjälp vid behov.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsan har varit en välfungerande grupp med en tydlig holistisk syn på elevens hälsa. Elevhälsan har
kontinuerliga diskussioner kring skolans organisation, hur elevgrupperna fungerar och hur lärmiljöerna är
organiserade och tillgängliga för att få en främjande lärmiljö. Vi involverar all personal i det främjande arbetet. I
det dagliga arbetet har mentorn en nyckelroll för att snabbt identifiera de elever som signalerar att de inte mår
bra och stötta dem eller lotsa dem vidare till skolsköterskan/skolkuratorn. Elevhälsoteamet har jobbat för att
stötta eleverna mot måluppfyllelse men också mot psykiskt och fysiskt välbefinnande. Våra speciallärare
arbetade med att stötta elever som riskerade att inte klara sin gymnasieexamen. De blev ett viktigt stöd för
dessa elever samtidigt som de var länken mellan eleverna och de undervisande lärarna. Deras åtgärdande
insatser gjorde att vi nådde 96% gymnasieexamen. Målet till nästa läsår är att kunna arbeta mer främjande och
förebyggande och inte i lika hög utsträckning åtgärdande.

Trots att de allra flesta av våra elever mår bra, kan vi märka av att en ökad andel mår psykiskt dåligt.
Anledningarna kan vara flera, men behovet av samtal och stöttning från elevhälsoteamet ökar. Vi kan också
märka av en ökad andel elever med diagnos inom autismspektrat. Extra anpassningar för dessa elever
fokuserar på att skapa tydlighet i undervisningen med hjälp av tydliga strukturer för lektionen, extra hjälp vid
uppstart av arbete, avgränsade uppgifter och skriftliga instruktioner mm. Dessa anpassningar gagnar även de
andra eleverna. Det nära samarbete som elevhälsan har haft med lärarna under läsåret har lett till en tydligare
och mer strukturerad undervisning. Vi arbetar aktivt med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever, vilket
innebär att behovet av individuellt stöd minskar.
Vi uppmärksammade också en grupp högpresterande elever som inte förmådde strukturera sina studier och
prioritera uppgifterna. Detta resulterade i att de skjuter upp inlämningsuppgifter och kommer efter i de olika
kurserna. Dessa elever har höga krav på sig själva och mår dåligt av att inte ha kontroll på sina studier. För
dessa elever organiserade vi så kallade studiecoachning, vilket innebar att en lärare hjälpte dessa elever
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prioritera och göra upp en tidsplan samt få stöd i studierna på fasta tider.
Elevhälsans arbetssätt med att varje vecka lyft personalen elevärenden under personalmötet och snabbt
återkoppla till elevhälsan som agerat veckan därpå har gjort att vi har fångat upp elever snabbt och kunnat
hjälpa dem. Elevhälsan har haft mycket bra överblick över eleverna och kunnat arbeta målinriktat med snabba
resultat.

SLUTSATSER
Det strukturerade arbetet med frånvaro har varit givande och kommer att fortsätta vara ett prioriterat
fokusområde för EHT. Tillgängliga lärmiljöer med tydlighet och struktur gynnar alla elever och minskar behovet
av extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagog och speciallärare fyller en viktig funktion för elevernas
måluppfyllelse och gymnasieexamen. Regelbundna möten mellan de olika professionerna på skolan är
nödvändiga för att främja elevernas välmående i alla avseenden. Skolkurator och skolsköterska behöver
fokusera på förebyggande arbete i möjligaste mån. Det gångna läsåret bjöd på stora utmaningar och en hög
grad av flexibilitet i vårt arbetssätt fick mobiliseras. Premisserna för nästa läsår känns osäkra då rådande
pandemi inte är under kontroll. Vi behöver fortsätta att tänka flexibelt och anpassa vårt arbetssätt vid behov.
Fokus vid terminsstart är att lära känna eleverna i årskurs 1 och deras olika behov omedelbart för att kunna
hjälpa dem på bästa sätt vid eventuell ny period av fjärrundervisning.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
APL organiseras av en tjänst som fokuserar på enbart på APL. Rektor och yrkeslärare är också med och
planerar samt bestämmer detaljerna kring APL när det är aktuellt. Programråd sker tillsammans med NTI
Malmö och NTI Kristianstad två gånger per år där it-lärare, programansvariga, rektorer, elevrepresentanter och
företagsrepresentanter medverkar för att utvärdera samt planera för nästkommande läsår. Åk 2 har APL på
våren 7 veckor/termin och åk 3 har APL på hösten 8 veckor/termin. APL utomlands erbjuds även åk 3 eleverna
under höstterminen. Genom Erasmus Plus har vi möjlighet att skicka iväg alla elever som vill på 3 veckors APL i
Tyskland, Irland, Spanien och Portugal. Vi vill förbereda våra elever på IT-programmet för en internationell
arbetsmarknad. Det är ett givande lärtillfälle för eleverna att under tre veckor prova att arbeta på ett IT-företag
i ett annat land. Vi skickar iväg ca hälften av våra it-elever genom En Framtidsmässa anordnas också varje år
för eleverna där information om arbetsmarknaden samt olika IT-företag ges genom föreläsningar,
mässutställningar samt paneldebatter.

Skolan har en tjänst för anskaffning och underhåll av APL-platser. Det sker genom både besök,
mailkorrespondens och telefonsamtal. Skolan har personal som är kontaktpersoner för respektive APL-företag
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och elev där kontakt sker veckovis både genom besök, mailkorrespondens och telefonsamtal. Ett kontrakt
mellan skola och APL-företag upprättas där företaget förbinder sig till att följa arbetsmiljölagar samt ge eleven
lämpliga uppgifter som är överenskommet med skolan. APL-ansvarig kvalitetssäkrar APL-företagen i samarbete
med den personal på skolan som är kontaktpersoner med APL-platserna när eleverna är på APL. Skolan eller
APL-företaget förser eleven med skyddsutrustning om så krävs. Skolan svarar för ansvars- och
olycksfallsförsäkring för eleven under APL-tiden.
Gällande handledarutbildning så rekommenderas denna i den informationsfolder angående APL som tilldelas
varje APL-företag. I denna finns förutom en del tips även en rekommendation samt en länk till skolverkets
handledarutbildning. Personal som agerar kontaktpersoner gentemot APL-platser hjälper även handledarna vid
de möten och samtal som sker under APL-periodernas möten.

I början av varje läsår bestäms vilka kurser samt kursmoment som ska bedömas under APL med berörda lärare.
Rektor fattar sedan definitivt beslut i samråd med berörda lärare. De kursmoment/utvalda förmågor/kunskaper
som ska bedömas under APL läggs sedan i en förenklad matris som används som underlag vid kontakt och
trepartssamtal med APL-företagen/handledarna. Eleverna följs upp kontinuerligt under APL-perioden då
kontaktpersonerna på skolan har kontakt med handledaren varje vecka för en avstämning av hur det går för
aktuell elev på respektive APL-företag. Det samlade bedömningsunderlaget finns sedan med då lärare med
berörda kurser efter genomgången APL har “klasskonferens” och lägger in de prövade momenten i sin samlade
bedömning för berörd kurs. Utvärdering av platsen sker i samråd mellan elev, kontaktperson och APL-ansvarig.
Då diskuteras huruvida kvalitén på platsen var samt om det är en plats vi ska fortsätta använda avseende på
arbetsmoment och handledares duglighet i rollen som handledare.

UTVÄRDERING AV APL
Trots en dubblering av antalet elever har vi idag en fungerande struktur rörande APL. Att vi valt att ha en del av
tjänst som bara fokuserar på anskaffning och underhåll av APL-platser har varit en stark bidragsfaktor till att vi
får ut samtliga våra elever på APL. Detta läsår har eleverna varit ute på APL hela veckor, 8 respektive 7 veckor
per termin för åk 3 och åk 2 elever. Både företag, elever och lärare är nöjda med upplägget och därmed har
kvalitén på företagen höjts. Även elevernas relation med företagen har ökat och förstärkt chansen till sommaroch helgjobb på APL-företaget. Alla elever hade APL-platser, dock beslutades att tre elever inte skulle
genomföra APL av olika skäl och hade istället undervisning i skolan och ett åtgärdsprogram. Ansvariga lärare
genomförde trepartssamtal och hade tät kontakt med både elever och APL-företagen.
Vi har detta läsår skickat 23 st elever, varav 21 st är från åk 3 och 2 st är från åk 2, på APL utomlands (Irland,
Spanien, Tyskland och Portugal) inom Erasmus plus projektet. Lärarna och eleverna har varit mycket nöjda med
APL utomlands med bra APL-platser och bra boende. En spännande och lärorik upplevelse för de elever som
valt att deltaga. Eleverna har genom EU-projektet Erasmus fått erfarenhet av arbetslivet i andra länder, nya
kulturella erfarenheter och utvecklat språk samt självständighet. F ör skolans del innebär internationaliseringen
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marknadsföring utanför landets gränser och därmed uppfylls en del av strävan att NTIG ska bli Europas ledande
techskola.
Vi har genomfört två programråd under läsåret 2019/2020 med representanter från branschen (Gigstep och
Atea) programansvariga och lärare från NTI Malmö, NTI Kristianstad och NTI Helsingborg samt elever.
96% av våra elever på IT-programmet (El- och energiprogrammet) nådde yrkesexamen med goda
framtidsutsikter.

SLUTSATSER
Vi ska vidare kontinuerligt arbeta för att höja kvalitén på befintliga APL-platser främst genom att bibehålla de
goda relationerna med kvalitativa APL-företag. Fortsatt arbete med att få eleverna att förstå hur viktigt APL är
och vad det kan leda till som till exempel eventuell anställning alternativt god referens vid framtida
arbetssökande för eleven. Fördjupat kollegialt stöd för lärare som inte har så stor erfarenhet av att vara
kontaktperson vid APL och då speciellt avseende trepartssamtalet. Fortsatt konstant reflektion och diskussion
kring alla de aspekter som berör APL. Främst mellan skolledning och APL-ansvarig. Vi har trots Covid-19 lyckats
väl med APL och de elever som p.g.a. Covid-19 restriktioner inte kunnat vara kvar på sin APL-plats har då blivit
omplacerade till en ny APL-plats.

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.
Både i styrdokument och annan lagstiftning lyfts likabehandling, demokratiska förhållningssätt och värdegrund.
Vi arbetar tydligt med att markera skolans inställning till likabehandling och nolltolerans mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.
På vår skola ska alla känna sig respekterade för den man är. Oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, religion, kön
eller utseende ska alla behandlas med samma respekt och ges samma förutsättningar att utföra ett bra arbete.
På vår skola ska alla känna sig accepterade och få utveckla sin egen unika personlighet. På vår skola ska alla
förstå innebörden av att alla människor är lika mycket värda och att man ska bemöta alla med respekt.
Vi arbetar aktivt med att sätta vår NTI-anda, som innebär att både personal och elever “bjussar” på sig själva.
Hälsar på varandra, ser varandra och respekterar varandra. Vi arbetar mycket med språkbruket och talar ofta
om vi har ett arbetsspråk och det förväntar vi oss används i skolan. Målsättningen är att skapa trivsel och
trygghet och att lärarna arbetar med ett relationellt förhållningssätt. Vi arbetar med “basen” i undervisningen
som är en tydlig lektionsstruktur där läraren ansvara för att klassrumsklimatet ska vara tryggt och inkluderande.
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Våra elever sitter i basgrupper, dvs bestämd placering i klassrummet, och varje månad slumpas det fram nya
basgrupper. Denna modell gör att eleverna lär känna och lär sig samarbeta med alla i klassen. Basgrupperna är
en metod för att skapa trygghet i klasserna och minska grupperingarna. Vi har valt att ha lägerskola i årskurs 1
och i årskurs 2. Lägerskolor är ett bra tillfälle att lära känna varandra under annorlunda former. Vi har en
hälsovecka och flera andra gemensamma aktiviteter med målet att öka trivseln på skolan. Mentorerna arbetar
med olika värderingsövningar och vi har stort fokus på skolans värdegrund under vår uppstartsvecka med våra
nya elever.

Genom att återkommande arbeta med värdegrundsarbete i olika kurser och få eleverna att resonera om sin
egen värdegrund ökas elevernas medvetenhet om hur vi behandlar varandra och hur vi vill bli behandlade..
Varje år deltar vi i antirasistiska filmdagarna med efterföljande diskussioner. Detta läsåret såg eleverna filmen
BlacKkKlansman och deltog i en efterföljande diskussion som hölls av representanter för antirasistiska
filmdagarna.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Vi har ett aktivt arbete med normer och värderingar i skolan. En mycket stor majoritet av skolans elever känner
sig trygga och känner sig trygga med skolans personal. Vi har ett stor elevfokus på skolan och personalen har
nära och förtroendefulla relationer till eleverna. Vi har ett mycket aktivt elevhälsoteam som fångar upp de
flesta eleverna. Vi har flera relationsskapande och relationsförstärkande aktiviteter under läsåret och vi tror
dessa aktiviteter spelar en stor roll för att skapa trivsel och trygghet.

SLUTSATSER
Vår skola är trygg och inkluderande och vi arbetar aktivt med relationsförstärkande aktiviteter och arbetssätt.
Vi har ett starkt och välfungerande elevhälsoteam och personal som är engagerad och införstådda med vikten
av att bygga relationer till eleverna. Vi är duktiga på att arbeta med vår skolanda, men detta är ett
utvecklingsområde. Vi hade en starkare skolanda (NTI-andan) när vi var en mindre skola. Vi kommer
tillsammans med elevkåren arbeta på att stärka NTI-andan ytterligare.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vi har varit en skola under tillväxt de senaste åren med nya lokaler och ny personal. Det har varit en spännande
resa men också krävande. Vi påbörjade ett viktigt förändringsarbete där vi fokuserade på undervisningskvalité,
studiefokus och närvaro. Vi har mycket nöjda elever och höga siffror i elevenkäten men vi vill förbättra oss och
bli ännu vassare. Vi har högt ställda ambitioner och vi kommer systematiskt arbeta med olika verktyg för att
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förbättra vår undervisning, elevernas studiefokus och elevernas närvaro. Vi kommer också fokusera på att bli
ledande inom tech, it och design och ett fokusområde är möjligheten att erbjuda våra elever flera certifieringar.
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Helsingborg 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
NTI Gymnasiet Helsingborg erbjuder fyra program. Teknikprogrammet med två inriktningar: Engineering och
Software, IT-programmet (El- och energiprogrammet) med två inriktningar: Infrastructure och Back End,
Estetiska programmet med en inriktning: Front End samt Språkintroduktion/Individuellt alternativ.
Eleverna kommer från Helsingborg samt ifrån grannkommuner såsom Höganäs, Landskrona, Bjuv, Ängelholm,
Åstorp och Örkelljunga. Den goda stämningen på skolan gör att elever snabbt känner sig som hemma. Vi har
elever med mycket olika bakgrund men med den tolerans som råder gör att man får vara sig själv. Denna
respekt och tolerans är något vi är mycket stolta över. Vid varje läsårsstart är en huvuduppgift att föra denna
kultur vidare till de nya eleverna.
Andelen tjejer på skolan ökade när vi startade Design och Media, vi hoppas att fler tjejer kommer få upp
ögonen för Teknikprogrammet och IT-programmet. Vi arbetar aktivt för att attrahera flera tjejer till våra
utbildningar då vi ser att arbetsmöjligheterna är stora inom IT/teknik/design-relaterade yrken och det behövs
flera tjejer inom branscherna.

Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

51

50

51

TE-programmet

44

41

45

ES-programmet

13

23

25

IM-program

13

17

121

131

Totalt*

121

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Skolledningen består av rektor och en biträdande rektorer. Vi har en organisatorisk ledningsgrupp där rektor,
biträdande rektor och programansvariga ingår och en pedagogisk ledningsgrupp där rektor och förstelärare
ingår. Vi har tre förstelärare på skolan och tre programansvariga. Förstelärarna ansvarar för skolans
pedagogiska utveckling och programansvariga ansvarar för utvecklingen av programmen struktur och
arbetsområden. Under läsåret 19/20 hade vi 24 anställda lärare, 15 är behöriga lärare och 4 är yrkeslärare
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(systemvetare, dataingenjör, programmerare) samt 5 lärare som är ämnesbehöriga och läser in den
pedagogiska behörigheten. Vi har två skoladministratörer, varav den ena även arbetar 30% som studie- och
yrkesvägledare, samt en it-tekniker och en skolvärdinna. Skolsköterska finns på skolan fyra dagar i veckan,
kurator finns tre dagar och specialpedagog finns fyra förmiddagar i veckan. Vi har en egen skolläkare och
skolpsykolog som arbetar främst förebyggande och främjande. Vi har ramavtal med städfirma och
matleverantör. Elever i årskurs 1 och 2 äter på skolan medan elever i årskurs 3 har matkort och äter på olika
restauranger i stan.
Vi har två arbetslag på skolan och två arbetslagsledare. Arbetslag 1 består av mentorer i åk 1, skolsyster,
kurator och en administratör, samt arbetslagsledare. Arbetslag 2 består av mentorer i åk 2 och 3, studie- och
yrkesvägledare/administratör, samt arbetslagsledare.

LOKALER
NTI Gymnasiet Helsingborg har sina lokaler i fastigheten Fyrkanten 22 som har adresserna Carl Krooks gata 9
och Södergatan 14. I dagsläget förfogar skolan över ca 2875 m2. Fastigheten är mellan 80 och 110 år gammal
och har byggts om enligt de föreskrifter som finns idag gällande drivande av skolverksamhet. Skolan bedriver
undervisning i 15 undervisningssalar, som innehåller bland annat laborationssalar i kemi, fysik och biologi,
nätverksteknik, teknik, elämnen och mediekurser, 3 mindre klassrum samt och bibliotek, makerspace,
VR-studio, fotostudio, grupprum för självstudier, plats för skollunch, utrymme för skåp, rastaktiviteter och
handikappanpassade ingångar, hissar och toaletter. Kursen Idrott och hälsa bedrivs i närliggande idrottshallar,
men även i närliggande gym, badhus och på utomhusplaner.
Skolan har byggts om och byggts ut i fem steg. Den senaste delen är ytterligare en våning (125 m2) på Carl
Krooks gata. Denna våning är inredd med två klassrum, ett grupprum samt två toaletter och en
handikapptoalett. Även ett mindre våningsplan har byggts om till ett lärarrum med 12 arbetsplatser.

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.

21

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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