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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

Från första augusti 2018 är jag rektor på NTI-gymnasiet, dåvarande IT-gymnasiet, i Karlstad. Mitt fokus ligger 

helt på hur vi ska utveckla vår verksamhet och utbildning samtidigt som vi vill få en större elevgrupp att välja 

vår skola nu och i framtiden. Jag kommer, tillsammans med övrig personal, att arbeta för att måluppfyllelsen 

ska förbättras och att andelen elever med gymnasieexamen ska ligga på en hög nivå. Vi lägger också ett extra 

fokus på att bli den ledande gymnasieskolan inom Tech, Science och IT. 

Under läsåret 19/20 har jag som rektor samt enhetens biträdande rektor lagt mycket tid på att kontinuerligt 

göra lektionsbesök med syfte att höja kvaliteten på undervisningen på vår enhet. Goda exempel från dessa 

besök har lyfts på programlag samt på arbetsplatsträffar. De enskilda lärarnas styrkor och utvecklingsområden 

har lyfts vid coachande samtal, samt vid utvecklingssamtal - allt med syfte att ständigt förbättra vår 

verksamhet. 

Våra lokaler har fortsatt utvecklats/förbättrats under läsåret och med den positiva trend som vi kan se gällande 

elevantalet arbetar vi nu med olika case för att utöka och förnya våra lokaler. Vår förhoppning är att vi i 

samband med vårt 10-årsjubleum (2021) kan flytta in i nya lokaler som möjliggör en fortsatt utveckling och 

elevökning.  

Vår skola har sedan starten 2011 haft en stor övervikt av pojkar. Vi eftersträvar en mer jämn könsfördelning, 

självklart vill vi behålla antalet pojkar men vi behöver öka antalet flickor som går på vår skola. Ett lyckat event 

som genomförs varje år på internationella kvinnodagen är Tech Girls. Under en halvdag får flickor som går i 

årskurs 7–9 i vårt närområde möjlighet att besöka oss. Vi ser att intresset ökar för vår skola bland flickor och 

förhoppningen är att detta ska få ett genomslag i elevantalet på enheten framöver. 

Läsåret 19/20 har varit ett speciellt år för alla Sveriges skolor beroende på ”Corona krisen”. Jag är som rektor 

oerhört stolt över hur elever och personal har hanterat detta och vår fjärrundervisning har fungerat mycket 

bra. Att samtliga elever (100%) når sin gymnasieexamen är både glädjande och imponerande. Att vi lyckas med 

våra huvudmål dvs god måluppfyllelse samt att elevantalet ökar gör att vi går in i nästa läsår med en 

målsättning att ytterligare stärka vår plats som regionens ledande skola inom tech/science/it.  

Inför kommande läsår ser jag att vi förutom måluppfyllelse och ökat elevantal kommer fokusera på följande 

områden: 

● Samtliga elever erbjuds certifiering inom programspecifika områden. 

● Vår  E-sport satsning. 

● Utveckla arbetet med prövningar. 

● Utveckla våra frånvarorutiner för att öka närvaron på enheten. 
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● Infärgning av Tech/Science/IT i samtliga ämnen. 

● Fortsätta arbetet med arbetsmiljö som påbörjades detta läsår. 

● Planera för en utökning med en ny inriktning på det estetiska programmet. 

 

Jag pratar ofta med elever om vikten av att sätta upp egna mål och att ha en framtidsvision. Det är i detta 

sammanhang viktigt att sätta upp rimliga mål, men enligt min mening är det många elever som bör höja sin 

målsättning. Det är viktigt att alla lägger en god grund för sitt framtida yrkesliv/sina framtida studier hos oss på 

NTI-gymnasiet. 

Elever och personal ska vara stolta över att studera/arbeta hos oss på NTI-gymnasiet i Karlstad. Vi måste arbeta 

hårt för att öka samarbetet med näringslivet i Värmland och anstränga oss hårt för att nå ambitionen att bli den 

ledande gymnasieskolan inom Tech/Science/IT i Värmland. 

Fredrik Sjövall 

Rektor NTI-gymnasiet Karlstad 
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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 

 

 

Andelen elever med gymnasieexamen har ökat och samtliga elever (100%) som inte har ett reducerat program 

av någon anledning når gymnasieexamen detta läsår. 

 

Samtliga flickor når gymnasieexamen, precis som föregående läsår. Andelen pojkar som når gymnasieexamen 

har ökat jämfört med föregående läsår. 

 

Trenden när det gäller den genomsnittliga betygspoängen är positiv jämfört med tidigare läsår för 

avgångseleverna .  
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Flickorna har en högre genomsnittlig betygspoäng än vad pojkarna har. Då andel flickor i avgångsklasserna var 

ytterst låg är jämförelsen mellan flickor och pojkars resultat av mindre betydelse. 

 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

Andelen elever som fick betyg i intervallet A-D har ökat något men tyvärr har andelen elever som fick betyget F 

också ökat.  

 

 

Flickorna har en högre andel betyg i intervallet A-C och även färre F. 
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Andelen elever med betyg i intervallet A-E är i nivå med eller har förbättrats i nästan samtliga kurser inom 

ämnesgruppen sv/ma/en/gy.arb. Ma 1c är dock undantaget från trenden. Det är viktigt att vi inför starten av 

läsåret 20/21 har tydliga prövningsplaner i tex Ma1c då den kursen är grundläggande för att klara av ett flertal 

kurser på detta program. 

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 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. 

NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL 

 

Resultaten inom nöjdhet, rekommendationsgrad och trivsel har enligt NKI undersökningen sjunkit, andra 

uppföljningar ger en annan bild men dessa siffror visar att det är viktigt att fokusera på dessa områden 

framöver. 
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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  

Målet är att vår organisation ska möjliggöra att våra elever får en så optimal undervisning och 

undervisningsmiljö som möjligt. Utifrån elevernas behov och våra ekonomiska resurser har en organisation 

byggts, som ska möjliggöra ett gott samarbete mellan all personal och ge eleverna goda förutsättningar att 

lyckas. Som rektor har jag under året pratat mycket om vikten av att ha höga förväntningar på eleverna och på 

oss själva som personal. Jag som rektor och all övrig personal ska ha god kännedom om vilka elever som inte 

nått målen i olika kurser och målet ska alltid vara att varje elev ska nå så långt som möjligt efter egna 

förutsättningar. Rektor och specialpedagog initierar arbetet och följer återkommande upp när det gäller elever 

som inte nått kunskapskraven för betyget E eller högre. Det ska finnas en plan för hur vi ska arbeta tillsammans 

med dessa elever för att nå full måluppfyllelse. 

Våra lärare är indelade i tre programlag och samtliga lärare tillhör ett och samma arbetslag. I arbetslaget och i 

respektive programlag förs ständigt diskussioner om ämnesövergripande arbete, vilka anpassningar och 

prioriteringar som behöver göras för att öka måluppfyllelsen. Detta är även ett forum där det diskuteras hur vi 

kan få in mer tech/science/IT i det dagliga arbetet. 

Arbetslaget har följt upp elevernas resultat via ews (early warning system) vid fem tillfällen under läsåret. 

Utifrån dessa utvärderingar, betyg samt pedagogernas anmälningar till elevhälsan har fortlöpande förändringar 

av vår organisation genomförts. Vår förstelärare har haft som uppgift att fortlöpande föra diskussioner om 

bedömning och betygsättning i arbetslaget. Enhetens förstelärare har även varit ett stöd för nyanställda och 

eventuellt obehöriga lärare när det gäller dessa områden.  Rektor och biträdande rektor har återkommande 

diskuterat enhetens måluppfyllelse med enhetens förstelärare, för om möjligt sätta ytterligare spets på vissa 

kurser samt göra behövliga anpassningar där det behövs. Både rektor och biträdande rektor/specialpedagog 

har kontinuerligt varit på lektionsbesök. Målet med dessa besök är att få en god insyn i det dagliga arbetet 

samt att lyfta goda exempel som uppmärksammas vid besöken.  

Corona-Pandemin tvingade landets gymnasieskolor att gå över till fjärr-/distansundervisning under 

vårterminen. Denna övergång fungerade bra för oss vilket inte minst kan utläsas genom våra kunskapsresultat 
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(100% av eleverna fick gymnasieexamen). Förändringen medförde att vissa schemajusteringar fick göras samt 

att vi inledde varje dag med ett informationsmöte för pedagogerna för att på så sätt säkerställa att all personal 

fick samma information samt att informationen via mail skulle minimeras. Vid övergången från “vanlig 

undervisning” till fjärrundervisning bedrevs all undervisning enligt gängse ordning och inga lektionspass ställdes 

in. Att andelen elever med betyget F har ökat kan delvis förklaras med Corona pandemin men en lika stor orsak 

är att vi från detta läsår tagit in elever på introduktionsprogram och ett flertal av dessa elever har inte nått 

betyg i alla ämnen. För den elevgruppen måste man se studierna i ett längre perspektiv. Med tanke på 

elevernas förkunskaper bedömer vi att detta skolår varit mycket lyckat. 

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

  

Utifrån ovanstående bild från undervisningsutvärdering som genomfördes under höstterminen ser man att en 

övervägande del av eleverna anser att sig ha en god studiero och att de får en god feedback, samt en tydlighet 

gällande planering och hur de ligger till.  

Samtliga lärare har från detta läsår lagt tydliga planeringar på Google classroom och vi har även gemensamma 

klassrums rutiner. Att siffrorna gällande studiero har försämrats jämfört med tidigare läsår kan till stor del 

förklaras av två längre sjukskrivningar som medfört att eleverna hade vikarier, vilka gjorde ett gott arbete, men 

som ej kunde hålla samma struktur och ordning som ordinarie personal. 

Lektionsbesöken/auskultationerna, av rektor,  genomförs med det målet att vi ska höja den upplevda kvalitén 

på undervisningen. En stor del av den forskning som bedrivs konstaterar att de viktigaste områdena för att 

förbättra elevernas lärande handlar om hur pedagogerna tänker och handlar i klassrummet. Det är därför för 

mig som pedagogisk ledare en självklarhet att få in ett flertal lektionsbesök hos varje lärare och varje klass 

under ett skolår. 

Under årets besök har fokus varit att se hur pedagogerna/eleverna arbetar med  följande områden:  
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Mål: 

Tydliggörande 
av målen och 
hur eleverna ska 
visa sina 
kunskaper 

Introduktion: 

Introduktion av 
nya moment i 
ämnet, 
introduktion av 
ny kunskap 

Kartläggning: 

Kartläggning av 
elevernas 
kunskapsnivå, 
koppling till 
tidigare 
lektioner. 

Kunskapsutveck

ling: 

Hur tar läraren 
reda på var 
eleverna 
befinner sig i sin 
kunskapsutveckli
ng. Vilka 
metoder 
används? Var 
befinner sig 
eleven i 
förhållande till 
målen? Vad 
behöver eleven 
utveckla? 

Återkoppling: 

Återkoppling till 
eleverna, hur 
ger läraren 
feedback så att 
eleverna kan 
fortsätta att 
utvecklas mot 
målen? 

Kamratbedömni

ng: 

Finns inslag av 
kamratbedömni
ng? Hur 
genomförs den? 
Förstår eleverna 
syftet med 
kamratbedömni
ngen? 

 

Efter varje auskultation sker en återkoppling till läraren. Positiva moment samt utvecklingsområden lyfts fram. 

Underlaget från lektionsbesöken används även som en viktig del vid kommande utvecklingssamtal med den 

pedagogiska personalen. Något som varit en stående punkt vid varje lektionsbesök under läsåret var att 

kommentera pedagogernas upplägg i google classroom och i vissa fall, där så inte skett, se till att jag som 

skolledare är inbjuden i samtliga digital klassrumrum. 

Utifrån årets besök kan man konstatera att kvaliteten på undervisningen överlag är god men behöver utvecklas 

i vissa ämnen. Arbetet med hur man arbetat med olika anpassningar i klassrummet har varit väldigt varierat 

vilket vi behöver se över inför kommande läsår. 

Utifrån undervisningsutvärderingar som gjorts har rektor haft samtal och följt upp varje pedagogs resultat med 

mål att förbättra vår verksamhet. Resultaten på dessa utvärderingar har överlag varit bra, men något resultat 

hos enskild pedagog har avvikit betydande negativt vilket föranlett att rektor tagit fram handlingsplan 

tillsammans med berörd person. Enhetens förstelärare har utifrån framtagen plan arbetat aktivt tillsammans 

med pedagogen för att utveckla de berörda områdena.  

Vi har under året skapat nya tydligare rutiner för frånvaron, där mentorer kontinuerligt diskuterar/anmäler 

eventuell frånvaro till skolledningen.  Frånvaron på enheten är fortfarande dock hög, detta arbete  intensifieras 

ytterligare under kommande år. 

Corona-pandemin förändrade självklart förutsättningarna för hur undervisningen bedrevs på enheten. 

Övergången till fjärrundervisningen fungerade mycket bra och eleverna var utifrån förutsättningarna nöjda 

med undervisningen. Ett fåtal elever som riskerade betyget F i något/några ämnen och elever som hade svårt 

att tillgodogöra sig fjärrundervisningen av någon anledning hade viss del av sin skoltid i våra lokaler där de fick 

handledning av våra pedagoger på ett traditionellt sätt. Vid varje APT har vi följt upp vilka elever som riskerar 
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att inte nå målen för betyget E eller högre. Utifrån dessa uppföljningar har arbete bedrivits för att få en så god 

måluppfyllelse som möjligt. 

SLUTSATSER 

Flera av de förändringar som genomfördes under läsåren 18/19 och 19/20 kommer fortsätta att prioriteras och 

systematiseras kommande läsår. Vårt bibliotek kommer att prioriteras de kommande läsåren. Bokbestånd 

måste utökas, tidskrifter måste finnas tillgängliga digitalt och/eller analogt. Hela biblioteket måste 

moderniseras och all litteratur ska läggas in i ett sökbart utlåningssystem. Vi fortsätter arbeta med Google 

classroom och utvecklar vårt samarbete mellan lärarna. Samtliga lärare ska delge skolledning och övriga 

pedagoger sin årsplanering i syfte att öka samarbetet mellan olika kurser. För att få in mer tech/science /it i 

undervisningen är målsättningen att all personal ska ta ett eller flera IT certifikat. Vi fortsätter att arbeta med 

att minska frånvaron, då sambandet mellan hög frånvaro och goda skolresultat är tydligt. Vi fortsätter vår 

satsning på ämnet matematik då vi ser att det ämnet avviker negativt när det gäller betyg. Kommande läsår 

kommer en extra resurs finnas med i matematik årskurs ett med målet att fler elever ska nå kraven för betyget 

E eller högre.  Elever som saknar betyg i något/några ämnen ska vid läsårets start ha en tydlig prövningsplan 

framtagen. Samarbetet inom region SKÖVE1 kommer fortsätta under kommande läsår och ämneslärarna 

kommer ha gemensamma konferenser även detta år. Det ger regionens lärare möjlighet till att utbyta idéer om 

undervisning och bedömning, samt är en del i satsningen att diskutera hur infärgning (utifrån 

digitaliseringsstrategin) kan ske i de gymnasiegemensamma ämnena. Att vi i år hade 100%  elever som fick 

gymnasieexamen är självklart fantastiskt bra. Att vi lyckas med detta trots/tack vare den pågående Corona 

pandemin är något vi måste fundera mer över. Att lärarna fått mer tid till det rent pedagogiska arbetet har 

troligen påverkat resultaten positivt, vilket är viktigt för mig som pedagogisk ledare att ta med i tankarna inför 

planering av enhetens framtida arbete. 

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Skolans uppgift är att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för en lärandemiljö utifrån alla elevers 

förutsättningar. Det huvudsakliga elevhälsoarbetet sker av lärarna med stöttning av det kollegiala arbetet i 

arbetslaget och i lärteam. Läraruppdraget ägs av lärare och elevhälsouppdraget ägs gemensamt. Rektor har den 

yttersta befogenheten och ansvaret för båda dessa uppdrag. 

  

En av grunderna på NTI Karlstad är att alla elever ska ges maximal ledning och stimulans, utifrån de 

förutsättningar och behov de har i sitt lärande. De ska ges en bred grund i de demokratiska värderingarna, etik 

och moral och utveckla en förståelse och acceptans för människors olikheter. 

Arbetsgång 
1 NTI Gymnasiet i Sollentuna, Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna. 
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Lärarnivå 

Planera, genomföra och utvärdera den egna undervisningen. Vid behov av extra anpassningar skall dessa ges 

och dokumenteras i Schoolsoft under fliken elevavstämning (EWS). Extra anpassningar har två steg. Steg 1 är 

att genomföra dem och steg 2 är att de ska intensifieras i samråd med arbetslaget. Extra anpassningar skall ske 

inom ramen för den ordinarie undervisningen, men kan även innefatta extra stödinsats utanför lektion under 

en begränsad tid. Om extra anpassningar trots intensifiering inte har haft önskad effekt ska de extra 

anpassningar som gjort utvärderas och i samråd med mentor ska det lämnas in en anmälan om särskilt stöd. 

  

Dokumentation 

·         Elevavstämning i Schoolsoft rörande extra anpassningar (undervisande lärare) 

·         Elevkortet i Schoolsoft rörande samtal med elev, hem mm (mentor) 

·         Anmälan om utredning för särskilt stöd (Undervisande lärare i samråd med arbetslaget) 

  

Arbetslag och lärteam 

Skolans insatser och elevers utveckling följs och utvärderas löpande på arbetslagsträffar. Arbetslaget ska verka 

för att skolan ska ha en god lärandemiljö som gynnar elevernas utveckling och lärande. Genom att ha ett 

systematiskt kvalitetsarbete ska arbetslaget verka för att undanröja hinder för lärande och verka för att bygga 

goda relationer med eleverna på både individ men främst gruppnivå.  

  

När som helst under processen kan arbetslaget initiera samtal, konsultation eller handledning av BUP, 

förstalinjen (verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må 

psykisk dåligt) , specialpedagog, skolsköterska eller kurator. 

  

På lärteamet har förstelärararen nyckelrollen i det kollegiala lärandet och utöver planerade aktiviteter kan 

aktuella ämnen tas upp och behandlas. Fokus ska ligga på att lärarna tillsammans ska utveckla sin egen 

undervisning. Arbetet i lärteamen kan med fördel beröra arbetet inom det specialpedagogiska fältet.  

  

Dokumentation 

·         Arbetslagsprotokoll (arbetslagsledare) 

·         Planering, genomförande och utvärdering av lärteamsträffar (förstelärare) 

  

Elevhälsoteam 

Elevhälsan består av rektor, bitr. rektor & specialpedagog, skolsköterska 30% och kurator 20%, och vid vissa 

tider även skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsans uppdrag är främst förebyggande och hälsofrämjande så det 

är viktigt att elevhälsoteamet är en naturlig del av skolan. När en anmälan om utredning för särskilt stöd 

inkommit så ska detta skyndsamt utredas. Ansvarig för utredningen kan vara någon av elevhälsans olika 

representanter.  
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Utredningen består av en kartläggning som innehåller flera delar. I kartläggningen dokumenteras även elevens 

och vårdnadshavarens synpunkter. Kartläggningen görs på individ-, grupp- och organisationsnivå beroende på 

ärendets karaktär. Utifrån utredningen ges rekommendationer och en bedömning som ligger till grund för om 

eleven är i behov av särskilt stöd. Rektor beslutar om att upprätta alternativt inte upprätta ett åtgärdsprogram. 

Ansvarig pedagog återkopplar till elev och vårdnadshavare. 

 

Under senare del av läsåret var varje person i elevhälsan kontaktperson till två eller tre klasser. Avsikten var att 

få en direktkoppling mellan mentor och elevhälsan. I samband med att skolan övergick till fjärrundervisning 

blev elevhälsans arbete mer inriktat på att handleda och stötta mentorerna i deras arbete med eleverna. 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Stora delar av elevhälsoarbetet har en positiv trend. Arbetslagets rutiner kring anmälan till skolledningen har 

blivit tydligare och fungerar allt bättre. Många elever på enheten har varit, och är, i behov av omfattande extra  

anpassningar och med bakgrund mot detta får stora delar av arbetet anses som positivt. Enhetens arbete med 

skolnärvaro behöver förbättras då en alltför stor andel har hög frånvaro. Nya rutiner kommer tas fram där 

mentorerna regelbundet kontrollerar närvaron och för en dialog med hemmet/eleverna. Att enheten hade 

100% elever som fick gymnasieexamen är en oerhört stor framgång för alla inblandade. Elevhälsan har aktivt 

följt upp elevernas kunskapsutveckling med respektive mentor. Att det stora fokus vi lagt för att nå högsta 

möjliga examensgrad gett resultat är oerhört glädjande. 

SLUTSATSER 

Målsättningen är att elevhälsans goda samarbete med arbetslaget kommer fortsätta att utvecklas. Kurator 

kommer även i fortsättningen ha fasta tider på skolan, enligt önskemål från personal och elever, vilket kommer 

underlätta samarbetet med skolans personal. Fokus kommer fortsätta ligga på ökad måluppfyllelse, där vi 

särskilt fokuserar på att behålla den för året hög andel elever som når gymnasieexamen. En del i detta arbete 

blir att öka närvaron med eleverna, där vi kommer arbeta med olika förebyggande projekt. Då det av de flesta 

har ansetts som positivt kommer vi även kommande läsår ha en kontaktperson till varje mentor från 

elevhälsan. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

Under föregående läsår organiserade vi om arbetet med APL och en ny APL-ansvarig utsågs. Detta har inneburit 

att vi har haft en möjlighet att göra ett omtag gällande vår APL och på ett aktivt sätt arbete med att få APL att 

bli ett naturligt komplement till vår undervisning. Med detta som bakgrund har läsårets APL varit positiv för 

enheten. 

80% av APL-platserna var föregående år helt nya platser, det har medfört att vi i år har haft en bra grund att 

vidareutveckla. APL:en är en viktig del för eleverna, vi har därför varit angelägna om att i största möjliga mån 
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placera elever på platser som faller inom deras intressesfär. Anskaffningen av dessa platser har till stor del 

handlat om att biträdande rektor samt APL-ansvarig pratat med företag som de sökt upp.  

I och med övergången till NTI-gymnasiet har vi utvecklat programrådet. Detta kommer att vara en viktig 

vägvisare för oss, så att vi skall kunna styra undervisningen mot mer aktuella ämnen. Många av de områden 

som undervisas i är stoffrika. Där ser vi en viktig poäng i att i undervisningen lägga tyngd på det som arbetslivet 

söker inom en 3–5 års period. Det gör att programrådet inte bara är till för yrkesprogrammet, utan även för 

samtliga program på skolan. 

De delar av kurserna som förlagts till APL har följts upp på trepartssamtalen. Det har överlag uppfattats som 

positiva samtal av samtliga parter men vi ser att vi behöver förändra i vår schemaläggning kommande läsår för 

att ge APL ansvarig på enheten möjligheter att bättre genomföra dessa samtal ihop med övriga parter. Tanken 

var att APL ansvarig skulle vara helt schemafri en dag för att på så sätt få till dessa samtal med ännu bättre 

kvalitet och framförhållning samt ännu tydligare klargöra för företagen vilka moment vi vill ha 

återkoppling/diskussion om. 

UTVÄRDERING AV APL 

Samtliga elever har fått en APL plats av god kvalitet, vilket framkommit vid trepartssamtal vid samt skolans 

besök på APL platserna. Den har fyllt ett viktigt syfte för eleverna i både årskurs 2 och 3. För treorna är det då 

deras kunnande skall sättas mer på prov och ge dem möjlighet att få en bra koppling till arbetslivet. För årskurs 

2 är det en introduktion till arbetslivet samt en möjlighet för eleverna att se att det de övar på under skoltid har 

ett användningsområde i arbetslivet. 

I och med det omstartade programrådet så har skolan fått en mycket bra koppling utåt. Vi har valt att bredda 

programrådet till att inte bara fokusera kring EEDAT-programmet utan även TE och ES då kopplingen mot 

näringslivet är minst lika viktig för dem. Den utlandsförlagda APL:en var en stor framgång. Nästa år kommer 

därför antal platser förlagda i annat land att öka om världshälsoläget tillåter detta. Nästan samtliga elever har 

varit ute på på APL trots att årskurs 3:s APL period sammanföll med Corona-pandemin men i och med att 

utbredningen av Corona ökade och vissa företag fick stänga sin verksamhet fick några elever slutföra sin APL på 

skolan, helt i linje med gymnasieskolans styrdokument. 

SLUTSATSER 

Totalt sett är vi (elever och personal) nöjda med den APL som erbjudits våra elever både nationellt och 

internationellt. Att vi som första skola inom NTI fick knyta kontakt med vår nya samarbetspartner i Kroatien 

upplevdes som positivt från båda håll och vi har redan planer för hur detta arbete kan utvecklas bland annat 

genom ett framtida lärarutbyte när Corona pandemin avtar.  Under läsåret 20/21 fortsätter vi arbetet med att 

få en tydligare koppling mellan APL-arbetet och våra IT- och nätverkskurser.  Vi kommer även att arbeta med 

att klargöra vilka förväntningar skola och handledare ska ha på varandra. Programrådet har varit en stor positiv 

drivkraft som vi kommer fortsätta att jobba med. Region SKÖVE (NTI gymnasiet i Sollentuna, Karlstad, Örebro, 

Västerås och Eskilstuna) kommer under läsåret 20/21 arbeta med digitala kontrakt via kommunikations- och 
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uppföljningsverktyget LoopMe, samtliga inblandade pedagoger kommer innan vecka 44 ha fått en 

introduktion/utbildning i verktyget. Samtliga programlag på skolan har en varsin fokusuppgift under läsåret 

20/21. Lärarna som ingår i programlaget för el- och energiprogrammet har som fokusuppgift att förbättra 

dokumentation, uppföljning och introduktion gällande APL 

 

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. 

 

Skolan har ett fortlöpande kontrollarbete när det gäller att fånga upp skolans arbete med normer och värden.                 

Skolan ska genomsyras av respekt, empati och medvetna ställningstaganden mot alla typer av kränkningar och               

förtryck mot grupper och enskilda.  

 

Skolans arbete inom detta område leds av rektor samt specialpedagog. Även arbetslagsledare, förstelärare,             

kurator och skolsköterska har nyckelpositioner i arbetet.  

 

Det viktigaste arbetet med normer och värden genomförs i klassrummen i den dagliga undervisningen. Vid sina                

klassrumsbesök lägger rektor särskild vikt vid att undervisningen genomsyras av de normer skolan står för.               

Elevrådet träffas kontinuerligt och leds av en elev tillsammans med en pedagog på enheten. Vanligtvis deltar                

även skolans kurator vid dessa möten och rektor deltar några gånger varje termin. Elevrådet har under året                 

arbetat med olika projekt även om dessa blev något färre beroende på Corona pandemin. Elevrådet brukar                

alltid delta vid planeringen av NTI awards men pga rådande pandemi blev så inte fallet detta läsår. Skolans                  

personal i samråd med eleverna försöker kontinuerligt ordna diverse events för att på så sätt skapa en god,                  

trivsam stämning på enheten. 
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UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Utifrån ovanstående sammanställning från den årliga elevenkäten kan man se att resultaten är något sämre än 

föregående läsår. 

Att siffrorna har försämrats jämfört med tidigare läsår kan till stor del förklaras av två längre sjukskrivningar 

som medfört att eleverna hade vikarier, vilka gjorde ett gott arbete, men som ej kunde hålla samma struktur 

och ordning som ordinarie personal. 

SLUTSATSER 

Då enheten fortsätter att växa är det viktigt att alla nya elever samt ny personal kommer in i vårt arbete 

gällande normer och värden. 

’Enheten kommer att under året att lägga ytterligare kraft på elevernas arbetsro, då detta värde avvek i 

enkäten. Vi kommer att fortsätta att driva vår satsning på Tech girls, som är en riktad verksamhet för att öka 

antalet flickor på skolan samt att få dem att trivas.  
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Totalt sett har läsåret 19/20  varit ett bra år för NTI Karlstad. Att 100% når gymnasieexamen och att vår tillväxt 

gällande antalet elever på skolan fortsätter är självklart något vi är mycket nöjda med. 

Utifrån uppnådda resultat och framtida visioner är det framförallt nedanstående områden som kommer 

prioriteras kommande läsår: 

 

● Samtliga elever ska nå goda resultat utifrån egna förutsättningar och vår undervisning ska leda till att 
”eleverna får lust att lära sig mer”. Andelen elever som svarar, i intervallet 7–10, att deras lärare gör så 
att de får lust att lära sig mer ska öka till 75% 

● Öka närvaron och därigenom öka måluppfyllelsen. Under läsåret 20/21 ska andelen elever med 
frånvaro över 20% minst halveras, jämfört med föregående läsår. 

● Antalet elever som börjar i årskurs 1 ska överstiga 65. Målsättning inom tre år är att vara minst 192 
elever på enheten. 

● Extra resurs i ämnet matematik (årskurs 1) och utökat samarbete mellan lärarna i detta ämne för att 
därigenom öka måluppfyllelsen. 

● Ökat fokus på eleverna som inte når målen i samtliga ämnen, detta förtydligas i arbetsplanen. 
● Förbereda en utökning av estetprogrammet med en musikinriktning med avsikt att påbörja detta 

läsåret 21/22. 

● Vidareutveckla vår satsning på e-sport som vi inledde läsåret 19/20. Under nuvarande läsår utarbetas 
en plan för att möjliggöra att antal elever som får möjlighet att ha e-sport som utökat program utökas 
till läsåret 21/22. 

● Planera och eventuellt påbörja flytt till nya lokaler inför läsåret 21/22. Om möjligt involvera både 
personal i elever i så stor utsträckning som möjligt i detta arbete. 

Ovanstående mål är delmoment som tillsammans med andra satsningar ska led till det övergripande målet som 

är att öka vår måluppfyllelse. Mål för GBP och andel elever som når gymnasieexamen förtydligas i vår 

arbetsplan. 
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Karlstad 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 Karlstad har arbetat aktivt med olika åtgärder för att öka antalet elever på enheten. Åtgärderna 

som genomförts i kombination med övergången från IT gymnasiet till NTI gymnasiet har haft en positiv effekt 

på vår attraktivitet och vi ser nu en positiv trend när det gäller både intresse för skolan, antal sökande samt 

antal elever som är antagna och går på enheten. Vi har fortfarande en stor övervikt av pojkar på enheten. Av 

våra totalt 139 elever (maj 2020) är 13 (9%) flickor och 126 (91%) pojkar. 

 

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

IT-programmet 20 21 19 

TE-programmet 20 10 12 

ES-programmet 15 7 9 

IM-program 6 0 0 

Totalt* 61 38 40 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

På NTI gymnasiet Karlstad arbetade 17 personer, med varierande tjänstgöringsgrad, under läsåret 19/20, 

antalet har varierat något då  några personer lämnat oss under läsåret och ersatts av andra eller genom att 

andra anställda fått ökad tjänstgöringsgrad. 

Enheten har en rektor, en tjänst som är en kombination av biträdande 

rektor/specialpedagog/administratör/rekryteringsansvarig.  

Rektor och biträdande rektor ingår i elevhälsoteamet tillsammans med kurator och skolsköterska. 

All pedagogisk personal, 12 lärare, tillhör ett och samma arbetslag men är uppdelade på våra tre programlag. 

Under detta läsår hade vi en extratjänst som till stor del bekostades av arbetsmarknadsbidrag. Denna tjänst var 

inriktad mot vaktmästeri respektive administration. 
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LOKALER 

NTI gymnasiet Karlstad har sina lokaler 750 meter från centralstationen i Karlstad. Placeringen, med närheten 

till tåg och buss, underlättar för elever som pendlar hit från andra kommuner. Våra lokaler ligger på 

Orrholmsgatan 4, våning 3, och en stor del av lokalerna renoverades under föregående läsår i och med 

övergången från IT-gymnasiet till NTI Gymnasiet. I samband med denna övergång öppnade vårt Makerspace. 

NTI Karlstads Makerspace är ett rum fyllt med verktyg, 3D skrivare, digitala symaskiner mm som eleverna när 

som helst under skoldagen får använda för att få utlopp för kreativitet och skapande. Eleverna äter skollunch 

hos Joy Cathering som har sina lokaler på entréplan på samma adress som NTI gymnasiet. Eleverna har all sin 

undervisning förutom idrotten i våra lokaler. När det gäller idrotten har vi hyrt lokaler i Tingvallahallarna en 

eftermiddag i veckan. Skolan har ett antal elevytor som företrädesvis används när eleverna är schemafria. I 

samband med övergången till NTI invigdes vårt nya café beläget mitt på studietorget. Den totala storleken på 

våra lokaler är enligt hyreskontraktet ca 1100 m2.  Vi har under detta år utökat våra lokaler med ett mindre 

bibliotek. Då vi fortsätter att växa har vi under året arbetat fram ett case för att utöka våra lokaler genom en 

flytt till våningsplan 4 till läsåret 21/22, beslut om denna flytt blir av fattas i augusti/september 2020. 

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 

Trygghet 
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