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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

 

Vi har ett fantastiskt skolår bakom oss, spännande utvecklingsarbete i IFOUS, examensgrad på 100% och ett 

hackathon med google som uppdragsgivare. Vi har jobbat hårt tillsammans med våra elever och personal för 

att nå våra mål. Under våren fick vi som andra gymnasieskolor i Sverige ställa om till att undervisa digitalt och 

på fjärr istället för att möta eleverna fysiskt i klassrummen. Som rektor är jag stolt våra lärare och elever som 

föredömligt snabbt ställde om och med en positiv inställning, handlingskraft och samarbetsvilja klarade 

omställningen. Vårt arbete under pandemin testade vår organisation och jag skulle säga att vår starka skolanda, 

goda undervisningskvalitet och engagerade lärare var det som gjorde att vi under omständigheterna klarade 

det så bra. Detta gör att examensgraden på 100% är riktigt imponerande.  

Vår skola har en stark värdegrund, en skola för alla där varje elev ges möjlighet att nå sina mål. Detta 

förutsätter att våra elever jobbar tillsammans och stöttar varandra i sitt skolarbete. Detta yttrar sig i att vi gör 

många saker tillsammans med elever och personal. Vi har aktiva elevklubbar, hackathons och gemensamma 

friluftsdagar.  

Skolåret avslutades med att vår elev Adam Ericsson vann det svenska uttagningen till  Adobe 

världsmästerskapen i USA som är framflyttat till 2021.  

 

Världsklass, helt enkelt! 
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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

 

 

Trenden håller i sig med 100 % examen. Detta är resultatet av hårt arbete över lång tid. Att arbeta systematiskt 

med kvalitetsarbete är inte lätt men det känns som att vi verkligen har satt processerna runt elevuppföljning.  

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 
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Ligger högt på teknik mot rikssnittet och T skillnad mellan detta årets treor på estetprogrammet en klass vi 

arbetat mycket med fokus trygghet, studiero. Fortsatt stabila siffror när det gäller betygsfördelning. Största 

skillnaden mellan antalet E på Estetprogrammet.Med tanke på att teknikprogrammet är det största 

programmet på skolan samtidigt som det är det mest välsökta i västsverige så påverkar detta att vi har en 

övervägande del som får C och uppåt. Många av våra elever på teknikprogrammet har också som mål att 

komma in på Chalmers vilket fram till nu har krävt goda meritpoäng. När vi diskuterar könsfördelningen och 

betyg så kan vi se att det inte är någon stor skillnad, förutom att den procentuella fördelningen visar att en 

större del av flickor får A än motsvarande B för pojkar. Ändock är det inte en större skillnad vilket gör det svårt 

att dra några större växlar av skillnaden. Det bör dock nämnas att det är färre flickor på skolan än killar, en 

ungefärlig fördelningen på 20% flickor och 80% pojkar.  

 

 

SVA 1 förra året Sva 2 i år en elev. Eleven som fick F förra året klarade kursen i år medan en annan elev som 

gick kursen sva 2 inte klarade den. Båda eleverna går på IT-prorgrammet där endast sva 1 har betydelse för 

examen. 

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 

 

 

Vi är en skola som har nöjda men förväntansfulla elever. Vi kan se att vi överlag har goda siffror när det 

kommer till upplevd kvalitet. Vid en första anblick så kan vi se en liten nedåtgående trend när det kommer till 

upplevd kvalitet. När vi analyserat svaren närmare kan vi se att två av våra klasser utmärker sig när vi jämför 

resultatet på gruppnivå. Om vi räknat bort de två grupperna hade vi med stor sannolikhet haft ett positivt 

resultat. Av detta har vi lärt att det är viktigt att arbeta närmare klasserna och mentorerna på alla program för 

att säkerställa att de har en lika god upplevelse som majoriteten av våra elever.  
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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  

Under lång tid har NTI Gymnasiet Johanneberg jobbat för att utveckla och organisera undervisningen så att 

våra elever ska utmanas, stimuleras och nå sin fulla potential. Detta innebär att vi jobbar aktivt för att få ett 

schema som ger goda förutsättningar för lärande. Vi försöker ha ett schema utan för långa håltimmar, i ämnen 

där eleverna arbetar mer praktiskt har vi längre sammanhängande lektionspass för att eleverna ska kunna 

arbeta färdigt med olika praktiska arbetsmoment. Vi har under lång tid arbetat med formativ bedömning, detta 

innebär att våra lärare under lång tid arbetat med olika verktyg där elevernas lärande hela tiden är i fokus och 

där eleverna används som en aktiv lärresurs för varandra och för läraren. Vi har flera exempel på där lärarna 

jobbar aktivt med kamratbedömning, speciellt i text tunga ämnen som språk och samhällskunskap, där 

eleverna utifrån kännetecken får ge varandra feedback på sina texter. Under de tre senaste åren har rektor 

tillsammans med tekniklärarna på skolan utvecklat teknik 1 kursen detta i samband med uppbyggandet av vårt 

makerspace. På vårt designprogram arbetar vi med skarpa projekt och har i samarbete med, The perfect world 

foundation, har vår elever designat t-shirts och konstverk som auktionerats ut på den årliga välgörenhetsgalan i 

Göteborg som vår samarbetspartner håller i. På vårt IT-program har vi arbetat med att erbjuda våra elever 

delar av sitt arbetsförlagt lärande utomlands, på grund av COVID-19 fick vi tyvärr ställa in vår planerade resa till 

Irland men hoppas att vi får möjlighet under VT-21.  

NTI Gymnasiet Johanneberg har sedan läsåret 14/15 arbetat med en struktur för kollegialt lärande. Den 

innebär att lärarkollegiet deltar i kollegialt lärande 2h/vecka. De olika lärteamen leds av fyra lärledare som i sin 

tur träffas en gång i veckan tillsammans med rektor och biträdande rektor för ett lärledaremöte där bland 

annat olika dilemman diskuteras, auskultationer planeras och forskning diskuteras. Under årens lopp har vi haft 

läsecirklar runt några olika böcker, varav de mest tongivande är Helen Timperleys Professional learning och 

Dylan Williams Att leda lärare lärande. Under året påbörjades ett större arbete med att genomlysa hela vårt 

systematiska kvalitetsarbete och de processer vi kör varje år. Vi har tidigare år genomfört en Ishikawaanalys 
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tillsammans med personalen som i korthet innebär att hitta rotorsaken till våra utmaningar. Bakgrunden till att 

vi byter metod är att vi tycker att verktyget  blir något smalt och att vi inte är helt nöjda med utfallet av de 

vitala få aktiviteter som vi beslutar varje år. Under tidigare år har vi också haft läsecirkel runt Hans-Åke Scherps 

bok, Lärande baserad skolutveckling, vilket har givit en bredare syn på skolutveckling. Boken ger en annan bild 

av skolutveckling än de författare som vi tidigare läst vilka alla rör sig inom forskningsgrenen effektforskning. 

Scherp star en mer socialkonstruktivistisk utgångspunkt på skolutveckling. Kärnan i boken handlar om att 

skolutveckling bör ta sin utgångspunkt i lärarens egna utmaningar. Förändring av skolan bör komma underifrån 

enligt Scherp. Efter vår djupanalys var en av aktiviteterna i arbetsplanen att arbeta med metakognitiva 

strategier, den grundläggande tanken vara att genom att arbeta mer med att få eleverna att reflektera mer 

över sitt eget lärande. Vi har bland annat haft en läsecirkel runt artikeln; Metacognition and Self-regulated 

learning. som organisationen Education Endowment foundation står bakom.  Vi är tillsammans med några av 

våra systerskolor inom NTI del av IFOUS aktionsforskningsprojekt lärares praktik och profession. 

Aktionsforskning har en tydlig koppling till den enskilda lärarens vardag och de utmaningar den ser i sin vardag. 

Efter att vi hade kommit en bit in i projektet så insåg vi tillsammans med processledare och lärare att vi 

behövde en starkare koppling till skolans utvecklingsmål. I många fall sammanföll detta med det som läraren 

identifierat som utvecklingsområde. Vi fattade därför ett beslut om att rikta satsningen inom iFous-projektet 

att handlar om hur lärarna kan utveckla arbetet med metakognitiva strategier och lärande för att förbättra 

elevernas lärande. Metakognitiva strategier är paraplyet för ifous-satsningen och kopplingen till vår arbetsplan. 

Metakognitiva strategier är brett begrepp men handlar om att träna eleverna att reflektera över sitt lärande 

och vilka strategier de använder och kan använda sig av för att lära sig.  

I och med COVID-19 intåg så fick vi rikta om vårt kollegiala lärande till att handla mer om att utveckla 

undervisningen utifrån den nya situationen. En av våra förstelärare har dessutom varit med i 

skolhemmaprojektet som tagit fram webbaserat stödmaterial för att hjälpa alla Sveriges skolor. En av 

åtgärderna när vi gick in i pandemin vara att lärteamsgrupperna tillsammans med ämneslag planerade om 

undervisningen så att den skulle fungera när vi arbetade på fjärr. Några av åtgärderna var att ha kortare 

inlärningskonsekvenser, fler kortare avstämningar samt fler digitala verktyg för att stödja praktiska moment. 

Till en början försökte vi lösa alla moment på fjärr men insåg i takt med att rekomendationerna ändrades att 

visa praktiska moment och särskilt stöd behöver genomföras på skolan.  
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UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

 

I årets elevenkät svarar 86% av eleverna att det är nöjda men undervisningen medan 73% upplever en hög grad 

till lust att lära. Detta är marginellt försämrade siffror mot tidigare år. Vi har haft en större diskussion i 

personalgruppen om frågan lust till att lära, vilket kan vara svår att adressera. Här behöver vi gräva djupare och 

prata mer med eleverna om vad de leder till lust till att lära.  

Vi har ett pågående arbete när det kommer till arbetet med extra anpassningar där speciallärare varje år går 

igenom de vanligaste och hur vi jobbar med dem med hela personalen.  

För tre år sedan gick majoriteten av personalen Karlstads Universitets kurs, betyg och bedömning, vilket ligger 

till grund för vårt arbete med betyg och bedömning. Detta har bland annat inneburit att lärarna arbetar utifrån 

samma planeringsmall utifrån principerna för baklängesplanering vilket innebär att lärarna bestämmer 

examinationstillfällen och vad de ska testa först vilket ligger till grund för resten av planeringen. Vi har också en 

struktur för sambedömning där lärare i olika ämneslag sambedömer. Vi har också haft sambedömning av 

nationella prov med övriga skolor som NTI Gymnasiet har i Göteborg.  

Eftersom Academedia har köpt in kursen, betyg och bedömning, så har de lärare som inte genomfört den 

tidigare, haft möjlighet att läsa den under höstterminen 2019.  

Vi har under de senaste åren haft en tydlig koppling till forskning och befunnit oss i ständig utveckling. Under 

skolåret startade vi en större genomlysning av vårt kvalitetsarbete i kombination med de didaktiska strövtåg, 

som vi genomförde i lärledargruppen, samt den evaluering av arbetet med undervisningen tillsammans med 

personalen under våra kvalitetsdagar i juni. Resultatet av genomlysningen har inneburit att en av de aktiviteter 

som vi har i vår arbetsplan är att jobba med metakognitiva strategier. Vi har under de senaste åren arbetat med 

olika typer av verktyg för formativ bedömning som tex, slumpade grupper, exit ticket, egenbedömning. 

Utgångspunkten har varit John Hatties metastudie och Dylan William´s teorier om formativ bedömning vilket 

bland annat har varit grunden för utvecklingen av våra egna lärappar, (https://webtools.itgonline.se/). På grund 

av COVID-19 har vi bestämt oss för att arbeta mer med och utveckla den arbetsplan vi hade från tidigare år. När 

vi tittat tillbaka på året så gör vi en stor reflektion, vi är stolta över vår djupgående analys och var ganska 

duktiga på att komma fram till aktiviteter i arbetsplanen men vi behöver jobba mer med våra målsättningar. 

 

9 

 

https://webtools.itgonline.se/


SLUTSATSER 

Under året gick vi igenom delar av vad Jan Håkansson nämner i boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, 

skola och fritidshem, för oss blev det tydligt att vi kan bli bättre på att definiera våra mål, på vilken nivå de ska 

ligga på och om de är långsiktiga eller kortsiktiga. Vi upplever också att det var helt rätt beslut att börja 

fördjupa arbetet med metakognitiva strategier men att vi kan bli bättre på att konkretisera och koppla arbetet 

till våra målsättningar. Vår analys av den samlade datan för de senaste åren visar att vi har goda studieresultat 

samt hög grad av trivsel. Samtidigt så upplever en del elever att de är stressade och resultatet på elevenkäten 

på frågan om lust att lära är i förhållande till övriga svar, låg. Efter vår evaluering tillsammans med hela 

personalen så är en hypotes att eleverna fokuserar mycket på höga betyg och mindre på ämneskunskaper i sig. 

Vi behöver hjälpa eleverna att skapa större hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Vi tror att genom 

träning av deras metakognitiva tänkande så kan vi öka detta. För oss handlar det om att hjälpa eleverna att få 

syn på sitt lärande. Arbetet kommer att ske i det kollegiala lärandet med uppföljning i lärarnas individuella 

utvecklingsplaner.  

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Vår vision för elevhälsans arbete är att alla elever på NTI Gymnasiet Johanneberg ska ges maximal ledning och 

stimulans utifrån de förutsättningar och behov som de behöver i sitt lärande och personliga utveckling. För att 

nå denna vision har vi satt följande mål; 

 

Alla elever 

- ska uppleva att skolan har miljöer som främjar deras lärande, utveckling och hälsa. 

- ska uppleva att de får den ledning och stimulans som fordras utifrån deras förutsättningar och behov. 

Mycket av elevhälsans främjande arbete går ut på att med hjälp av vår systematiskt elevhälsoarbete tidigt 

upptäcka och sätta in åtgärder som bidrar till att eleverna når målen. I år har vår speciallärare jobbat mer i 

klassrummen än tidigare för att handleda lärare och elever i klasser som har större utmaningar än andra. Hon 

har då kunnat följa upp fler elever än de som vi i första skedet hade fokus på. 

Vår vision när det kommer till likabehandlingsarbetet är också att vara en trygg skola där alla känner sig sedda 

och delaktiga samt att vara en skola där alla känner sig respekterade för den de är. 94% av våra elever uppger i 

årets utvärdering att de känner sig trygga på vår skola, vilket är ett gott resultat. Vi har dock självklart som 

målsättning att 100% av våra elever skall känna sig trygga och respekterade av varandra och personal på 

skolan. 
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Förra läsårets elevhälsoorganisation utgjordes av skolsköterska 60%, studie- och yrkesvägledare 40%, kurator 

80% och speciallärare 75%. Vi har både skolpsykolog och specialpedagog på konsultbasis. Vår modell för det 

systematiska kvalitetsarbetet av elevhälsan följer Skolverkets modell; Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och hur 

blev det? 

Vi har månatliga elevhälsomöten med samtliga kompetenser inom EHT där även arbetslagledare och 

skolledning medverkar. Vid dessa möten följs de elevärenden upp som EHT-teamet jobbar med. Inför det 

månatliga elevhälsoarbetet går arbetslagsledarna igenom klasserna med mentorerna. Efter mötet återkopplar 

arbetslagsledarna tillbaka till mentorerna på ett efterföljande arbetslagsmöte. 

Underlag för mötet är EWS, närvaro eller annan information från någon av personalen på skolan. Ansvar 

fördelas till de olika kompetenserna i EHT-teamet och rektor tar beslut om åtgärder. De enskilda fallen 

diskuteras och loggförs. 

Utöver detta har EHT-teamet veckovisa avstämningar där de diskuterar och evaluerar de åtgärder som satts in. 

Elevhälsan tar utgångspunkt i sin elevhälsoplan som definierar de olika rollerna och dess ansvarsområde. 

Utöver den årliga kvalitetsundersökning genomför vi en egen trygghetsundersökning som analyseras av 

elevrepresentanter på skolan för att senare arbetas med på mentorstid. 

Under skolåret har vi fortsatt med vår EHT-resurstid vilket innebar att alla lärare har lektionsfri tid mellan 

8:15-9:00 på onsdagar. Tiden kan användas till klasskonferenser men framförallt ger den möjligheten för 

mentorer och enskilda ämneslärare att kunna, utan att boka tid, träffa hela eller delar av EHT-teamet för att 

diskutera elevärenden.  

 

Kurator, skolsköterska och speciallärare/specialpedagog är tillgängliga för eleverna måndag - fredag. SYV 

arbetar efter ett varierat schema två dagar i veckan. Eleverna kan boka tider själva via mejl, via mentor eller via 

drop in. Elevhälsoteamet möter också eleverna i olika sammanhang. De närvarar på friidrottsdagar, 

skolövergripande aktiviteter, i skolmatsal och i café.  Några exempel är hälsosamtalet som skolsköterskan 

genomför, framtidsdagar och studieinformation som SYV:en håller i, eller introduktionsdagarna för åk 1 där 

kurator, specialpedagog och skolsköterska  deltar tillsammans med mentorerna. 

 

Specialpedagogen/specialläraren genomför utredningar och har stödundervisning med utvalda elever och är 

också ut i klassrummen för att handleda lärare och elever.. Vår speciallärare håller för tillfället på att 

vidareutbilda sig till specialpedagog därav benämningen specialpedagog/speciallärare. Kurator har tillsammans 

med mentorer träffat klasser för att prata och arbeta med teman som psykiskt mående och stress. Kurator 

träffar också klasser och elevrepresentanter i samband med för och efterarbete med likabehandlingsenkäten. 

 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  
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Utifrån den utvärdering som elevhälsoteamet gjort tillsammans med  ledningsgruppen på skolan kom vi fram 

till att vi har blivit bättre på att jobba tillsammans och mer systematiskt. Arbetat med att främja närvaro kan 

lyftas fram som ett exempel på detta. Vi har en tydlig ansvarsfördelning där elevhälsoteamet upplever att de 

har blivit tydligare när och vem som ska göra vad.  

Under året har vi också på ett mer systematiskt sätt arbetat med stämning och arbetsklimat på gruppnivå i en 

av våra klasser som en åtgärd efter olika enkätresultat. Arbetet har letts av vår skolpsykolog och går i korthet ut 

på att förankra och påminna eleverna om reglerna på ett strukturerat sätt. Detta arbete ser vi har gett ett 

mycket positivt resultat som en åtgärd att skapa bra arbetsklimat och vi ser också att vi nästa år kan göra det 

också i ett förebyggande stadie.  

Situationen  med COVID-19 gjorde att vårt elevhälsoteam fick ändra sitt arbetssätt från att i huvudsak ha 

fysiska möten till att söka upp och träffa våra elever online. Mycket snabbt insåg teamet att ringa upp de elever 

som behövde stöd med tätare intervaller, var mycket effektfullt. En del av de elever med behov av särskilt stöd 

fick också möjligheten att komma in och vara på skolan för att genomföra delar av undervisningen. 

 

SLUTSATSER 

Vi ska hålla i vår goda struktur med organisation och struktur på elevhälsans möten och arbetsgång och förfina 

återkopplingen från EWS/stora EHT-arbetet.  

Vi ska fortsätta att utveckla det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med den pedagogiska 

personalen genom att till exempel samarbeta under introduktionsdagarna tillsammans med mentorerna samt 

fortsätta arbetet mellan naturkunskaps/biologilärare och skolsköterska kring sex och samlevnad samt 

ANT-arbetet.  

Vi kommer att sätta ett större fokus på mentorstiden när det gäller närvaron samt ha fler steg i åtgärdstrappan 

tillsammans med EHT-teamet för att främja närvaron.  

Vi ska fortsätta att systematisera arbetet med att främja ett gott arbetsklimat i klasserna med hjälp av 

modellen som togs fram föregående år. 

Vi ska bli bättre på att följa upp våra utredningar och reflektera mer över processen från utförd utredning till 

upprättat åtgärdsprogram.  

Vi kommer också att fortsätta vår satsning på elevernas psykisk hälsa med elev och föräldraföreläsning på 

temat: friskfaktorer för psykisk hälsa. 

Vi kommer också genomföra följande aktiviteter för att främja elevhälsan på skolan; enkätundersökning i 

årskurs 1 om nätmobbning, fortsätta med våra sociala aktiviteter, föreläsning för personalen med fokus på 

likabehandling. 
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

På två av våra program har vi arbetsförlagt lärande, på vårt IT-program och på vårt gymnasieingenjörsprogram 

(TE4).  Två personer på vårt IT-program och en person på TE4 har avsatt tid i sina tjänster för att arbeta med 

APL, dels anskaffning av platser och dels att bedriva systematiskt förbättringsarbete. Vi har haft ett 

övergripande mål om att skapa goda ramar för genomförandet av APL. Det har inneburit att vi har haft mycket 

fokus på att bygga upp ett nätverk av relevanta APL-platser, ett välfungerande programråd samt utvecklingen 

av vårt APL-kit.  

Vår första målsättning är att våra elever ska vara bättre förberedda när de kommer ut på sin APL. Detta innebär 

att vi har inrättat en preppvecka med fokus på att träna elevernas sociala färdigheter samt deras 

yrkesfärdigheter innan de går ut på APL. Vår andra målsättning är att vi ska utveckla vår egen modell för våra 

trepartssamtal. Vår tredje målsättning är att fler av våra APL-handledare ska genomgå Skolverkets 

handledarutbildning. Vår fjärde målsättning är att utveckla vår rutin för när en elev av olika omständigheter 

avbryter sin APL.  

Följande kurser ska kunna bedömas under APL-perioderna på IT-programmet. 

Årskurs 2: nätverksteknik, nätverksadministration, nätverksteknologier och digital 

kommunikationsteknik. 

Årskurs 3: Administration av nätverk och serverutrustning, nätverkssäkerhet, kommunikationsnät 1 och 

datorsamordning och support. 

 

Följande kurser ska kunna bedömas under APL-perioden på vårt gymnasieingenjörsprogram: 

● Gymnasieingenjören i praktiken 

● Mjukvarudesign 

● Tillämpad programmering 

● Programmering 2 

● Programmering 3 

● Webbserverprogrammering 2 

● Webbtjänster 

● Datalagring 

 

Det förlagda lärandet följs upp genom trepartssamtal, företagsbesök samt elevernas loggböcker och det arbete 

som sker på skolan efter avslutad APL då eleverna på olika sätt får redovisa sina erfarenheter och färdigheter. 
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UTVÄRDERING AV APL 

Samtliga elever genomförde en APL på ett för elevens utbildning relevant företag. Fler än hälften av eleverna i 

åk 3 hade fått erbjudande om extra jobb och i en del fall visstidsanställning efter avslutad APL. Eleverna  var ute 

på en rad olika it-företag främst inom data, support, dator och nätverksföretag, företag inom support, 

infrastruktur, hårdvara och mjukvara samt programmering, men också konsumentföretag. Vi har sex lärare som 

besöker eleverna på deras APL-platser. Vi kvalitetssäkrar dem dels genom besöken, uppföljning av våra elever 

under (genom deras loggbok) och efter APL-perioden och på våra programråd. Vår ambition är att alla elever 

ska ha besök av sina lärare minst två gånger under perioden.  

Utifrån de målsättningar som vi satte i arbetsplanen för APL läsår 19/20 så har vi nått våra mål när det kommer 

till att öka elevernas anställningsbarhet då ungefär ca 70% av eleverna går ut i sysselsättning efter avslutade 

studier. Under skolårets programråd fortsatte vi med att försöka får flera av våra samarbetsföretag att 

genomföra Skolverkets handledarutbildning. Det är tydligt för oss att det behövs en extra insats för att få fler 

att genomgå utbildningen. Vi upplever att fler av våra företag känner till den men att långt ifrån alla har 

genomfört den. Vi ser att vi måste erbjuda flera tillfällen för uppföljning av utbildningen för att kunna få våra 

samarbetspartners att fullfölja hela utbildningen.  

Vi har arbetat med att utveckla formen för trepartssamtal men ser att vi inte nått helt i mål utifrån tidigare 

målsättning om att också integrera trepartssamtalen i ordinarie undervisning. Vi lyckades med delen att se på 

exempel från andra skolor och har landat i en modell för trepartssamtal, men vi ser ett behov av att utveckla 

den vidare. Vi har fortfarande som ambition att integrera trepartssamtalen mer i ordinarie undervisning. 

Under APL-perioden för årskurs tre på vårterminen påverkade tyvärr situationen med COVID-19 i vilken 

omfattning som eleverna fick genomfört sin APL. På majoriteten av våra APL-platser kunde eleverna slutföra sin 

APL men inom de organisationer där eleverna arbetade i offentliga miljöer såsom sjukhus och liknande fick de 

slutföra sin APL på distans. För de elever som tvingades avbryta sin APL i förtid erbjöd vi certifieringar inom 

MIcrosoft. Några av våra elever skulle också genomföra delar av sin APL på Irland men på grund av situationen 

med COVID-19 kom de aldrig iväg. Istället fick de slutföra på något av våra APL-företag här i Sverige eller arbeta 

med certifieringar.  

 

SLUTSATSER 

Som nämnts ovan är vi nöjda med våra processer runt införskaffningen av APL-platser och kopplingen till de 

kurser vi undervisar på skolan. Vi har en systematisk progression som vi upplever hänger samman med 

elevernas APL i årskurs 2, 3 och 4. Vi vill jobba mer med att utveckla formen för trepartssamtal och 

åtgärdstrappan för avbruten APL.   
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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 skolans läroplan. Området angränsar också till arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, 

ett arbete som redovisas i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Skolkurator ansvarar för att göra skolans likabehandlingsarbete känt för alla nya elever vid gymnasieskolans 

start. I detta arbete problematiseras normer och värderingar tillsammans och eleverna får kunskap om vad 

begreppen trakasserier, diskriminering och kränkning innefattar. Eleverna får aktivt tänka till kring vilka 

handlingar och beteenden som skulle kunna klassas som trakasserier, diskriminering eller kränkningar. Slutligen 

får de diskutera hur de i klassen och på skolan kan främja likabehandling och sätta stopp för kränkningar och 

liknande. 

Demokratiuppdraget är en viktig del av skolans uppdrag. På NTI Gymnasiet Johanneberg har vi ett aktivt 

elevråd och en aktiv elevkår som har kontinuerliga avstämningar med skolledningen. Elevrådet är delaktiga i de 

beslut och processer som rör skolan men också en viktig kommunikationskanal för de saker som kanske inte 

direkt lyfts i de undersökningar som genomförs varje år. Vår ambition är att vårt elevråd ska ha mer inflytande 

än runt mer praktiska saker som färg på väggar, skolmat och inköp till elevcaffét. Ett exempel på när elevrådet 

var med och hade en reellt inflytande på vår skola var när vi diskuterade förändringen av vår klassrumsregler 

där ett förslag från eleverna var att ta bort keps förbudet. Frågan lyftes från elevrådet i en av de avstämningar 

de har med skolledningen, som sedan tog det vidare till personalgruppen och utifrån de invändningar som kom 

in fattades ett beslut om att ta bort förbudet mot att bära keps i klassrummet.  

Elevkåren på skolan är en fristående organisation som har som fokus att skapa sammanhållning och socialt 

umgänge hos eleverna på skolan. Även om elevkåren inte har ett formellt inflytande på besluten på skolan så är 

de en viktig instans där våra elever får lära sig att samarbeta, argumentera och ta ansvar. De avstämningar som 

ledningsgruppen på skolan har med elevkåren handlar främst om att diskutera hur de aktiviteter som elevkåren 

ansvarar för hänger ihop med skolans värdegrund och genomförs på ett inkludernade sätt. Först och främst är 

elevkåren engagerade i skolans årliga skol-LAN och i intro perioden till eleverna.  

Vi har många aktiva elevklubbar på skolan som makerklubb, programmerings klubb, animeklubb, fikaklubb och 

fotoklubb. Vi har satsat på att få många elever att engagera sig i våra olika elevklubbar, detta för att de ska få 

öva sig i att vara med och organisera vår verksamhet samt öva på att ta ansvar och tillsammans utveckla sina 

specialintressen. I övrigt så har vi som ambition att träna våra elever i samarbete och grundläggande respekt 

för varandra.  Detta gör vi i undervisningen genom att vi slumpar grupper, jobbar med parprogrammering och 

hackathon. 

Vi har en aktiv tjejgrupp på skolan som tillsammans med kurator och ansvarig lärare som arbetar för att fler av 

våra tjejer ska välja en framtid inom teknik- och IT-branschen.  
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UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

 

När det kommer till normer och värden  kan vi se att vi har något lägre siffror när det kommer till delaktighet. 

Vi kommer därför till nästa år arbeta med case på mentorstiden där vår kurator kommer att vara ansvarig. Vi 

har kört en pilot på detta tillsammans med personalen där vi under personaldagarna v. 7 diskuterade några 

case. En fråga som vi kommer arbeta mer med under nästa skolår är arbetsro. Mer specifikt kommer vi ha 

fokus på könsskillnaden i den upplevda arbetsron. I svaren är det tydligt att det finns skillnader mellan kön när 

det gäller uppfattningen hos tjejerna arbetsro upplevd trygghet att personalen ingriper stor skillnad. Här 

behöver vi arbeta vidare och ta reda på mer genom en fokusgrupp. Planen är att vår kurator tillsammans med 

tjejgruppen ska titta närmare på resultatet och ta fram en del åtgärder som kan genomföras. Vi är en 

mansdominerad skola när det kommer till våra elever och det är just därför extra viktigt att vi belyser frågan ur 

ett könsperspektiv.   

Förra årets LoV-enkät visade på stabila resultat avseende trygghet 97% och trivsel 89%. Eleverna svarar till 93% 

att de tror att personalen kommer att ingripa om någon blir illa behandlad. Även om siffran är hög är det ingen 

siffra som vi är nöjda med. Vi förtydligar till elever och vårdnadshavare att vi vill och behöver att det ska 

komma till vår kännedom om situationer som ej är okej så att vi kan åtgärda dessa. Eleverna fick i efterarbetet 

av LoV-enkäten bland annat resonera om vad som skulle kunna generera att än fler vänder sig till personal i fall 

av upplevd kränkning. Svaren från klassens diskussioner visar att eleverna i många fall inte värderade 

kränkningarna som tillräckligt allvarliga eller som behövde tas med skolpersonal.  

Våra elever svarar till 94% att de anser att man behandlar varandra på ett bra sätt vilket vi anser är en siffra 

som borde vara bättre men som vi tänker att vi på olika plan och ständigt bör jobba med. 

Såg i januari när vi tittade på resultatet från den årliga elevenkäten tillsammans med personalen att det 

framförallt är två klasser som sticker ut. Vår plan var att vi rektorer skulle gå ut till de två klasserna och 

16 

 



diskutera resultaten direkt men när vi skulle göra det kom corona. Båda klasserna hade ganska starka konflikter 

inom sig och detta arbetade vi ganska hårt med framförallt i den ena klassen där vi också hade inne 

skolpsykologen för handledning till undervisande lärare. Vilket gjort att vi bland annat ändrat innehåll och fokus 

på klasskonferenser (Guvå-metoden) Därför var det extra tråkigt att se att de klasserna upplevde större 

missnöjdhet än andra samtidigt som vi arbetat fokuserat med dem. De reflektioner vi gör är att vi kom igång 

lite för långsamt med arbetet i dessa två klasser och att det därför levde kvar längre. Vi tror att vi gjorde rätt 

och fick tillslut ett bra resultat vilket vi tyckte märktes under vårterminen men vi ser att vi nästa gång kan göra 

samma insats tidigare. 

 

SLUTSATSER 

Vi har ett välfungerande likabehandlingsarbete som genomsyrar de aktiviteter som vi har i vår verksamhet. Vi 

är duktiga på att vårda och odla en skolanda som har fokus på respekt för varandras likheter och olikheter. Vi 

kan bli bättre på att koppla ihop våra aktiviteter och följa upp effekten av dem.  

 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Vi har under många år arbetat tillsammans med elever och personal för att skapa en skola där våra elever 

tillsammans med vår personal får möjligheten att nå sin fulla potential. Vi är stolta över att vi lyckats bygga en 

stark och inkluderande skolanda. Därför handlar mycket av vårt arbete under det kommande skolåret att 

säkerställa att vi fortsätter att jobba utifrån de principer som vi under tidigare år bestämt tillsammans med 

elever och personal. Vi kommer att ha fokus på närvaro utifrån arbete med vår handlingsplan för ökad 

skolnärvaro och arbeta mer med att systematisera och fördjupa arbetet med metakognitiva strategier i 

undervisningen.  
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Johanneberg har NTI Gymnasiet Ellips AB som huvudman, som i sin tur ingår i AcadeMedia. 

Verksamheten NTI Gymnasiet består av 28 etablerade skolor i 20 städer, samt en nystartad skola HT20 

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

Sedan reformen GY11 erbjuder NTI Gymnasiet Johanneberg  tre program; El- och energiprogrammet med 

inriktning dator- och kommunikationsteknik, Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik 

samt Estetiska programmet med inriktning estetik och media.  

 

Vi har ca 485 elever på skolan. Antalet elever som kom in på sitt förstahandsval var 174 st. vilket var alla platser 

som erbjöds. Skolan har ett brett upptagningsområde. Eleverna kommer från alla delar av Göteborg samt från 

grannkommuner såsom Kungsbacka, Mölndal, Ale, Öckerö m.fl. Det leder till en god spridning av elever som 

kan bidra med olika erfarenheter. Gällande könsfördelningen märker vi att fler tjejer väljer designprogrammet 

vilket ökar andelen tjejer på skolan. Vi ser dock en ökning av antalet teknikintresserade tjejer som söker vårt 

teknikprogram, till övervägande del väljer dessa naturfördjupningen.  

 

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

IT-programmet 28 27 23 

TE-programmet 99 98 98 

ES-programmet 32 32 32 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

NTI Gymnasiet Johanneberg  leds av en rektor, en biträdande rektor samt tre arbetslagsledare.  

Vi har två lärledare som tillsammans med arbetslagsledarna leder vårt kollegiala lärande på skolan. 

Lärarkollegiet bestod under läsåret av ca 35 anställda. Övrig personal utgörs sammanlagt av 9 anställda 

däribland studievägledare, kurator, skolsköterska, speciallärare/specialpedagog, IT-tekniker, vaktmästare samt 

administratörer.  

Majoriteten  av lärarna på IT-Gymnasiet Göteborg har en pedagogisk högskoleexamen.. De flesta av våra nya 

lärare inom teknik och naturvetenskapliga ämnen har genomgått Chalmers lärande- och ledarskaputbildning 

där de blir både ingenjörer och lärare. 

 

Skolan har förutom mentorerna ett elevhälsoteam bestående av kurator, SYV, speciallärare, specialpedagog, 

skolpsykolog, skolläkare och skolsköterska som stöttar elever som är i behov av stöd.  
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LOKALER 

Skolans lokaler finns i två byggnader som ligger bredvid varandra på Chalmersområdet. Skolans ytor uppgår 

sammanlagt till 2158 m2. I huvudbyggnaden finns 5 våningar med bland annat klassrum, studiesal, bibliotek, 

fysiklabb, kemi- och biologilabb, LAN-labb, elevcafé, uppehållsrum och kontor för lärare, rektorer och övriga 

anställda. Under skolår 19/20 fortsatte vi att utveckla vårt makerspace på första våning som ger eleverna bättre 

möjligheter till att bland annat skriva ut sina prototyper i 3D, ta fram nya innovationer och diskutera 

problemlösning. Nytt för år 19/20 var vårt VR och Machine learning lab som ligger i källaren under makerspace 

på våning 1.  

 

I den mindre byggnaden finns två våningar med två klassrum, musikstudio, multimediastudio och två 

grupprum. Varje klassrum är sedan ett par år tillbaka utrustade med projektor samt högtalare. Vi har under 

året rustat upp våra elevytor och elevcaféet vilket eleverna efterfrågat och under året kommer vi fokusera på 

att få till bra studierum för elever och lärare för att underlätta grupparbeten och enskilda samtal.  

 

I och med att vi startar upp ett fjärde år på vårt teknikprogram, TE4, som ska utbilda framtidens 

gymnasieingenjörer med utgång mjukvarudesign. Detta har inneburit att vi hyr delar av kontorshotellet 

Coronet som är beläget på Chalmers Science park.  

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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