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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
NTI Gymnasiet Kronhus har ca 500 elever på fem olika nationella program. Vi brukar tala om att vi har två olika
ben att stå på: ett business-ben med Ekonomiprogrammet (EK) och Marknad och affärsutvecklingsprogrammet
(HA) samt ett tech/science-ben med Teknikprogrammet (TE), IT-programmet (EE) och
Naturvetenskapsprogrammet (NA). Vi är också en skola som växer och har under läsåret tagit emot vår andra
klass på Naturvetenskapsprogrammet. Läsåret 2019/20 har varit NTI Gymnasiet Kronhus andra år som
certifierat Teknikcollege och första året då ett antal elever från IT-programmet (EE) och Teknikprogrammet (TE)
har läst ett utökat program om max 2800p inom Teknikcollege.
På NTI Gymnasiet Kronhus är vår ambition att ligga i framkant vad gäller tech och digital kompetens oavsett
program. Våra elever ska förberedas för att kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. Detta ställer krav
på undervisning, pedagoger, lokaler och utrustning. På varje program arbetar vi med modern utrustning och
programvaror som används i branschen. Alla pedagoger har en hög digital kompetens och till deras förfogande
finns välutrustade IT-labb, kemi- och biologilabb, en monterverkstad samt ett makerspace. För att kunna leda
och navigera i en digitaliserad framtid behöver våra elever utveckla en rad förmågor, såsom kommunikation,
ledarskap, flexibilitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Dessa entreprenöriella förmågor övar våra elever i
samtliga kurser. Ett särskilt fokus är programmering och entreprenörskap som ingår eller kan väljas som
individuellt val på alla våra program.
Vi tror på den samlade kraften i lärarkåren och arbetar sedan flera år tillbaka kontinuerligt med kollegialt och
kollaborativt lärande. Vi har pedagogisk utveckling på schemat! Fokus under det gångna läsåret har varit att
vidareutveckla lärarnas didaktiska och metodiska förmåga. Fokus har legat på klargörande pedagogik och
lektionsdesign men också på motiverande samtal för att utveckla mentorsrollen. Formativ undervisning och
bedömning har också varit ett fokus för hela kollegiet, vilket det alltid är. Under det gångna läsåret arbetade vi
med Karlstad universitets kurs i betygsättning och bedömning. Under våren lades all fokus i det kollegiala
lärandet på att lägga om undervisningen till fjärrundervisning samt att göra den så bra som möjligt. Resultatet
blev mycket bra och jag är full av beundran för lärare och övrig personal som klarade omställningen så bra!
Det gångna läsåret har varit mitt andra år som rektor för NTI Gymnasiet Kronhus. Det har varit ett mycket
utmanande år, inte minst på grund av fjärrundervisningsperioden till följd av Covid 19, men det har också varit
ett mycket utvecklande, roligt och otroligt givande år. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande läsår!
Göteborg 2020-06-22
Anna Robertsson, rektor
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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

Andel elever med gymnasieexamen läsåret 2019/20 är 94% på NTI Kronhus att jämföra med förra årets resultat
på 85% och rikssnittet på 91%. Jämfört med förra läsåret 2018/19 ligger andel elever med gymnasieexamen
lägre på HA men högre på EE, EK och TE. Att resultatet fluktuerar med några procentenheter år från år är inget
konstigt, vilket kan konstateras om resultatet för läsåret 2017/18 också beaktas, men det gångna läsårets
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resultat visar ändå på en klar utveckling i positiv riktning. Att examensgraden ligger högre för flickor kan
förklaras med att vi har betydligt färre flickor än pojkar på skolan i stort och i avgångsklasserna var fördelningen
79% pojkar och 21% flickor.

Den genomsnittliga betygspoängen för läsåret 2019/20 ligger på 13,5 för hela skolan, vilket är en liten ökning
från läsåret 2018/19 då den genomsnittliga betygspoängen för hela skolan var 13,4. Jämfört med rikssnittet
ligger NTI Kronhus något lägre på TE och EK men tangerar rikssnittet på EE och HA. Skolans totala
genomsnittliga betygspoäng har dock gått stadigt uppåt de senaste tre läsåren, vilket ska ses som en positiv
trend. Den lilla fluktuation som finns i GBP per program är en naturlig upp- och nedgång om man ser över
längre tid. Även här slår den ojämna fördelningen mellan pojkar och flickor på skolan igenom och skillnaden i
GBP följer skillnaden i examensgrad mellan könen.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

NTI Kronhus har minskat andelen F läsåret 2019/20 från 8% 2018/19 till 5%. Minskningen är liten men ändå en
trend då det har skett en stadig minskning av andelen F sedan läsåret 2016/17 då andelen F var 12%. Här sker
ett systematiskt arbete med lovskolor, studiegrupper och extra färdighetsträning, vilket har fallit väl ut. Bland
godkända betyg syns en liten ökning av A, B och C samt en minskning av andelen satta D och E, vilket ligger i
paritet med en ökad gymnasieexamensgrad.
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NATIONELLA PROVBETYG – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020
NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används
som en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in
vårterminens proven.

UPPLEVD KVALITET
Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom våra skolor är upplevd kvalitet, som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs
framförallt upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.

NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL

Resultaten från årets elevenkät ligger högre än tidigare års resultat för nöjdhet, rekommendationsgrad och
trivsel, vilket är extra roligt då elevantalet på skolan har ökat med 30 elever sedan mätningen under 2019 och
med 60 elever sedan mätningen 2018. Studiero och trivsel har varit ett särskilt fokus i arbetsplanen under detta
läsår.
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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
På NTI Kronhus säkerställer vi löpande att elever får den garanterade undervisningstiden. Vi lägger ut ungefär
90 timmar per 100-poängskurs i ett schema med sammanhållen dag. Alla lektioner är lärarledda och för att
säkerställa att en viss kurs inte tappar tid på grund av studiedagar, helgdagar eller t.ex. nationella prov finns
även en resurstid på schemat som ligger utanför ordinarie undervisningstid men kan bokas av alla lärare. Den
kan bokas för en hel klass eller för enstaka elever som missat undervisning eller behöver extra ledning för att
nå målen. Utöver resurstiden finns också möjlighet till extra färdighetsträning för elever i matematik/fysik,
svenska/engelska och programmering i form av mattestuga, språkstuga och programmeringsstuga utanför
ordinarie schema och utöver den garanterade undervisningstiden. Det finns också en studiecoach som stöttar
elever med planering och strukturering av skolarbetet och även fungerar som läxhjälp/speciallärare.

Elevernas utveckling och undervisningens effekt följs löpande upp under läsåret genom vårt arbete med EWS
(Early Warning System). I EWS färgkodas alla elever sex gånger per läsår utifrån deras utveckling mot målen.
Färgerna grönt, gult och rött används, där grönt signalerar att eleven utvecklas mot målen, gult betyder att det
finns en oro och att extra anpassningar ska sättas in och rött innebär att de extra anpassningar som har satts in
inte varit verksamma och att det behövs ett nytt grepp. Lärarna är indelade i arbetslag utifrån program där de
undervisar, s.k. programlag. EWS:n fylls i av undervisande lärare och följs direkt upp med programlag, ledning
och elevhälsoteam (EHT) i en EWS-analys. På detta möte fokuserar vi på de elever som har fått gul- och/eller
rödmarkeringar i EWS men här kan också mentor lyfta elever som är grönmarkerade men där det finns en oro.
Här säkerställs att extra anpassningar görs och här utbyter lärarna erfarenhet och tips kring vilka extra
anpassningar som är effektiva och fungerar för respektive elev. EHT deltar för att stötta och handleda
pedagogerna samt säkerställa att korrekt dokumentation finns. Om det under ett EWS-analystillfälle beslöts att
en elev ska kartläggas genomförs detta kommande programlagsmöte och mentor ska sedan sammanställa
kartläggning och pedagogisk bedömning tillsammans med EHT till nästa EWS-analystillfälle. Detta system med
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tydliga deadlines har implementerats under läsåret för att säkerställa att dokumentationen blir gjord och att
den blir gjord inom rimlig tid.

Vi arbetar sedan länge med kollegialt lärande. Vi har avsatt två timmar varje vecka till att fokuserat arbeta med
pedagogisk utveckling kollegialt under ledning av förstelärarna och ledningen. Vi kallar denna tid lärteamstid.
Denna tid har under läsåret använts till ämnesdidaktisk utveckling med fokus på klargörande pedagogik. Vi har
diskuterat lektionsdesign och infört startblock för alla lektioner. Varje lärare har också fått i uppdrag att ta fram
ett utvecklingsområde knutet till den egna praktiken, att utveckla och testa ett nytt arbetssätt knutet till detta
och att sedan utvärdera det tillsammans med två andra lärarkollegor. Lärarna har tagit hjälp av varandra och
förstelärarna i utformandet och planeringen av det nya arbetssättet och sedan auskulterat varandras lektioner
och tillsammans analyserat effekten av det förändrade arbetssättet. Exempel på utvecklingsområden som
lärarna har valt är: avslutning med exit tickets, kamratbedömning med hjälp av checklistor och att använda
podden som examinationsform. Parallellt har fokus på det kollegiala lärandet också varit betyg och bedömning.
Under läsåret har vi arbetat med Karlstad universitets kurs i betyg och bedömning. Tyvärr fick detta arbeta
avbrytas under våren till förmån för att utveckla arbetet med fjärrundervisning då skolan gick över till att
bedriva undervisning på distans i realtid.

Omställningen till fjärrundervisning gick snabbt och smidigt. Det finns en hög digital kompetens i kollegiet och
denna tillsammans med lärteamstiden möjliggjorde att omställningen gick snabbt. Förstelärarna drev arbetet
med att ställa om undervisningen till fjärrundervisning och lärteamstiden dedikerades till detta. En sedan
tidigare inplanerad studiedag tre dagar in i fjärrundervisningsperioden fick nytt fokus och dedikerades helt till
omställning av undervisningen. Under fjärrundervisningsperioden fick programlagen ett fokus enbart: att
säkerställa elevernas närvaro och stämma av elevresultat löpande. EWS genomfördes tätare, varannan vecka,
och programlagen stärktes upp med en ny medlem från EHT alternativt ledningen som satt med på
programlagsmötet varje vecka och hjälpte till att ringa frånvarande elever och deras vårdnadshavare. Vid
övergången till fjärrundervisning lades fokus för EHTs arbete först på att identifiera elever i riskzon att inte
klara omställningen och sedan när EHT fördelades ut på de olika programlagen lades fokus på att säkerställa att
dessa elever fick det stöd de behöver. Se skolans kurator och rektor berätta om detta arbete på
www.distanspedagogik.se. Direktlänk:
https://distanspedagogik.se/utforska/%F0%9F%8E%AC-utmaningar-kring-undervisning-och-narvaro.html

8

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
På NTI Kronhus har vi under flera års tid haft fokus på extra anpassningar och hur vi gör dem. Arbetet med
extra anpassningar har diskuterats kollegialt och kvalitetssäkrats genom vårt systematiska arbete med EWS.
Samtliga pedagoger gör extra anpassningar men många säkerställer först att de ger en slags basundervisning
och därefter genomför de anpassningar för de elever som behöver det. Detta tar mycket tid och kräver mycket
av läraren. Det finns också en risk här att elever i behov av extra anpassningar halkar efter och inte ligger i fas i
skolarbetet. Under läsåret har förstelärarna under ledning av rektor och biträdande rektor fortsatt förra årets
fokus med att handleda lärarna i hur undervisningen kan göras mer tillgänglig och tydlig så att den från början
tillgodoser fler elevers behov av extra anpassningar. Det handlar mycket om tydlighet vid lektionsstart och vid
genomgång av instruktioner. Standardiserade startblock har införts under läsåret. Förstelärarna har drivit
arbetet med framtagande av mall samt implementering. Rektor och biträdande rektor har följt upp detta
arbete i sina auskultationer, vilket även lärarna har gjort när de har auskulteras hos varandra i sina lärteam.
Startblocken har även följts upp i undervisningsutvärderingen som genomförs två gånger per läsår. Där ställdes
på höstterminen frågan om läraren tydligt förmedlar syfte och innehåll samt arbetssätt för lektionen vid
lektionsstart. Det tyckte hela 84% av eleverna. Samtidigt som vi försöker säkerställa att alla elever får den
ledning de behöver försöker vi också tillgodose att de får den stimulans de behöver för att nå så långt som
möjligt i sin kunskapsutveckling. Här har vi lyckats höja den genomsnittliga betygspoängen från 13,2 2018 till
13,4 2019 och nu 13,5 2020 och även minskat andelen F från 12% 2017, till 8% 2019 och nu 5% 2020.

Studieron har förbättrats betydligt jämfört med läsåret 2018/19. I undervisningsutvärderingen säger 62% att de
upplever studiero nu jämfört med 47% året innan. Anledningen är att vi under läsåret har tagit ett helhetsgrepp
och infört hemklassrum samt bestämda placeringar för åk 1. Klassmentorerna har fått i uppdrag att ta fram
klassrumsplaceringar och att ändra dessa en gång i månaden. Alla lärare har sedan blivit beordrade att använda
dessa eller att sortera om eleverna på annat sätt anpassat efter lektionsinnehåll. Vi har pratat om att detta är
en del av lärarens klassrumsledarskap och en viktig del av metodiken samt att det ger goda effekter på
gruppdynamik och trivsel. Klassrumsledarskapet har följts upp både i medarbetarsamtal och vid auskultationer.
Klassrumsplaceringarna har också lett till att eleverna lär känna varandra bättre i klassen och har gett en
lugnare rastmiljö i korridorer och uppehållsytor. Många lärare som undervisar i åk 2 och 3 har även där valt att
placera eleverna och sett goda effekter på fokus och studieresultat. Kommande läsår kommer vi också att
samla in mobiler vid lektionsstart eftersom de gör elever okoncentrerade och för att de inte ska användas till
att fotografera eller filma andra elever.

Under läsår 2019/20 har vi också arbetat med bedömning och betygsättning. Som nämnts ovan har fokus i år
varit på Karlstad universitets kurs i bedömning och betygsättning men vi har också fortsatt förra läsårets arbete
med att förflytta fokus från bedömning av enstaka prov och uppgifter till bedömning av ett arbetsområde i sin
helhet. Här har vi fortsatt arbetat med Google Classroom för fortlöpande formativ återkoppling och med
Schoolsoft för slutbedömning av arbetsområden. Nu är det rutin att vi vid läsårsstart går igenom med eleverna
hur resultat kommer att rapporteras och att ledningen löpande följer upp varje medarbetares dokumentation
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av elevresultat. Detta har fått till följd att kollegiet nu är väldigt samstämmigt i hur elevernas resultat
kommuniceras.

När det gäller inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen ges eleverna det i hög grad vad gäller
arbetsformer och inte minst examinationsformer. I de kurser där det finns möjlighet till inflytande även vad
gäller kursinnehåll, t.ex. i engelska där innehåll från elevens utbildnings- och intresseområden ska ingå, har
elever även fått det. Våra elever upplever detta i högre grad i år då 58% av eleverna tycker att de ges möjlighet
att få inflytande över undervisningens upplägg jämfört mot förra läsårets 50%. Avhängigt upplevelsen av
möjlighet till inflytande över kursupplägg är god kommunikation kring kursens innehåll, syfte och mål. Under
fjärrundervisningsperioden (mars-juni) har lärarna varit än mer lyhörda över elevers upplevelser av olika
arbetssätt och bjudit in elever till att kommentera och ge förslag för att få undervisningen att fungera så bra
som möjligt. Detta har gjorts i form av exit tickets. Detta har varit en viktig framgångsfaktor under
fjärrundervisningsperioden.

SLUTSATSER
De slutsatser vi kan dra av läsårets arbete är att vi ska fortsätta med vår rutin kring EWS för att säkerställa att
alla elever får den ledning och stimulans de behöver för att nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling
och att elevers behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. Genom EWS kvalitetssäkrar vi att extra anpassningar
utförs och är effektiva. Till nästa läsår ska vi fortsätta arbetet med att integrera de extra anpassningarna så
långt det går i den ordinarie undervisningen. Vi ska också fortsätta med startblock. Eftersom skolan expanderar
med 60 elever kommande läsår blir vi också många nya medarbetare. För att säkerställa att alla medarbetare
arbetar mot samma mål kommer vi att ta ett omtag av hela vårt EWS-arbete och hur vi arbetar för att bredda
undervisningen med klargörande pedagogik. Vi arbetar ständigt mot ökad måluppfyllelse och arbetet med
extra anpassningar och särskilt stöd är en otroligt viktigt i del i framgångsrik undervisning.

Att arbeta för god studiero kommer att vara ett fortsatt fokus kommande läsår. Vi vill att alla elever ska
uppleva att de kan arbeta under lektionstid. Standardiserade lektionsstarter är nu rutin på skolan. Då arbetet
med placeringar har fallit väl ut i åk 1 kommer vi att fortsätta med klassrumsplaceringar inte bara i åk 1 utan för
samtliga årskurser kommande läsår. Att ha hemklassrum för åk 1 har också varit bra så även detta kommer vi
att fortsätta med under kommande läsår. Individuella val och skilda programfördjupningar gör det
schematekniskt omöjligt med hemklassrum även i åk 2 och 3. Annars hade vi gärna sett hemklassrum även där.

Arbetet med betyg och bedömning knutet till den kurs vi har gått via Karlstad universitet har varit givande och
då vi inte blev helt klara kommer arbetet att återupptas i början av nästa läsår. Betyg och bedömning är ett
fokusområde för varje läsår och kommande läsår vill vi främst fokusera på sambedömning.
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Arbetet med exit tickets som ett led i att förbättra fjärrundervisningen föll väl ut. Det har både gett eleverna
inflytande över undervisningen och främjat högre måluppfyllelse. Av denna anledning kommer vi även fortsatt
att fokusera på att använda exit tickets.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Skolans elevhälsoteam bestod under läsåret 2019-20 av specialpedagog 100%, kurator 50%, skolsköterska
100%, studiecoach 30% och studie- och yrkesvägledare 30%. Skolpsykolog och skolläkare tas in vid behov men
skolpsykolog deltar vid minst ett EHT-möte per termin och skolläkare håller skolläkarmottagning var sjätte
vecka.
Elevhälsan har möten en gång per vecka där fokus ligger på förebyggande, främjande och åtgärdande arbete
både på individ- samt gruppnivå. Mötestiden delas mellan att planera förebyggande och främjande arbete
kommande veckor samt att följa upp det löpande åtgärdande arbetet på individnivå. Rektor och biträdande
rektor deltar varje vecka och mötena leds av specialpedagog. Fem gånger under året har EHT förebyggande
möten där fokus är grupp- och organisationsnivå.
Det främjande och förebyggande arbetet sker via kurser som EHT genomför. Till dessa hör kurs i självkänsla
som EHT genomför med alla klasser i åk 1 under höstterminen varje år samt frivilliga kurser i att våga tal inför
en grupp och anti-prokrastinering, dvs. att lära sig att planera och leverera i tid. Till det förebyggande och
främjande arbetet hör också elevhälsans arbete med temadagar där tre teman genomförs under elevens
studietid på NTI Kronhus: kärlek och relationer, hälsa samt beroende och droger. Förebyggande och främjande
arbete sker också genom studiegrupper som elevhälsan startar upp i klasser där det finns bristande
studierutiner och där många elever har svårt att hänga med. Studiegrupperna är frivilliga för de elever som
hänger med bra i undervisningen men är obligatoriska för elever som ligger på gränsen till att halka efter.
Tanken med studiegrupperna är att de ska startas upp redan vid första varningstecknen på bristande
studievana, innan elever halkar efter.
Elevhälsan deltar också i analyser av EWS på individ- och klassnivå. Detta sker 6 gånger per läsår. Vid dessa
tillfällen följs också det utredande arbetet upp. Kartläggning av elever är en stående punkt på programlagens
mötesagendor och sker under mötestiden när pedagogerna är samlade och kan delge varandra tankar och
idéer om effektiva extra anpassningar. Här stöttar EHT både vid kartläggning och efterföljande pedagogisk
utredning.
Varje elev har en mentor på NTI Kronhus och inför 2019/20 infördes klassmentorer som ska följa klassen
genom årskurserna. Tidigare var mentor och klassföreståndare två skilda roller. Klassmentorerna har en
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veckovis klasstid tillsammans med sin klass där eleverna ska hålla ett klassråd och närvaron ska stämmas av.
Under denna tid kan klassmentorer också ta enskilda samtal med elever. EHT stöttar skolans mentorer i så
kallade elevhälsomöten (EHM). EHM sker mer sällan och syftet är att säkerställa att alla mentorer arbetar på
liknande sätt. Här stäms också mentorselevers närvaro och måluppfyllelse av och mentor kan lyfta oro samt få
stöttning i sitt fortsatta arbete med sina mentorselever.
Som tidigare nämnts var elevhälsans arbete en viktig framgångsfaktor under fjärrundervisningsperioden. EHT
organiserades om och respektive programlag förstärktes med en medlem ur EHT eller ledningen (rektor och
bitr. rektor). Elevhälsan säkerställde att de elever som var i riskzon för att klara fjärrundervisningen dåligt fick
extra stöd och hjälp under denna tid genom att både erbjuda enskilda elever stöttning under lektionstid och att
erbjuda pedagoger stöttning i upplägg och genomförande av lektioner. Elevhälsan deltog också i det mycket
viktiga närvaroarbetet och i det psykosociala arbetet. Studiegrupper genomfördes även under
fjärrundervisningen fast då i digital form.
Under hela läsåret har vi lagt extra fokus på närvaroarbetet. Klassmentorer stämmer löpande av närvaro varje
vecka under klasstiden, ringer frånvarande elev samt vårdnadshavare och biträdande rektor sköter
rapporteringen till CSN. Här finns tydliga rutiner. Alla undervisande lärare har fått i uppdrag att uppmärksamma
elever på att de har varit saknade och att de missat viktig undervisning när de har varit frånvarande. Även detta
är inarbetat som en del av kulturen på skolan. Att vi under läsåret har förtydligat att bedömningen sker av hela
arbetsområden och inte bara per utförd uppgift och att även elevens deltagande i t.ex. diskussioner under
lektionstid är en del av betygsunderlaget, sätter också fokus på att närvaro varje lektion är viktig.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsan stöttar elevernas utveckling mot målen på ett bra sätt. Undervisande lärare får handledning av
specialpedagog kring elever med särskilda behov och av hela EHT kring att jobba med grupper, t.ex. kring
studiero och normkritiskt förhållningssätt. Elevhälsan arbetar också åtgärdande på individnivå och säkerställer
att de elever som behöver medicinskt, specialpedagogiskt och/eller psykosocialt stöd får det. Elevhälsan är ett
högfungerande team som ständigt vill utvecklas och drivs av att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla
elever. Det borgar för ett gott arbete.

Studiegrupperna som drivs av EHT möjliggör att elever hela tiden ligger i fas och inte drabbas av det motiga
arbetet att ständigt arbeta med upphämtning. De ger också studievana och stärker självförtroendet hos elever.
Studiegrupperna har blivit välbesökta både av elever och av undervisande lärare som gärna deltar för att de ser
hur mycket nytta studiegrupperna gör. Studiegrupperna stärker dessutom NTI Kronhus skolkultur!

Rutinerna för att anmäla, utreda och följa upp särskilt stöd är väl inarbetade och processen från anmälan till
beslut om åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering har blivit kortare. För att kunna ge bästa möjliga
stöttning och förutsättningar för alla elever bör vi bli ännu snabbare här. Det gångna läsårets fokus på ESW
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med uppföljning har medfört att vi blivit bättre på att uppmärksamma elever i behov av stöd tidigt och att
utredningar och nödvändig dokumentation har gjorts. Däremot stannar fortfarande många analyser vid
konstaterande av en frånvaroproblematik. Det gångna läsåret införde vi en ny mall för frånvaroutredning.
Denna behöver ytterligare implementeras. För de elever där det finns en känd inlärningsproblematik har
lärarna med elevhälsans hjälp under läsåret arbetat mycket framgångsrikt.

När det gäller närvaro så har vi under hösten och början av våren legat på ungefär samma nivåer i
närvaroprocent som föregående läsår, vilket är en liten förbättring då elevantalet ökat. Under
fjärrundervisningsperioden har vi, något förvånande, haft högre närvaro än någonsin tidigare. Vi ser två
orsaker till detta. Att undervisas i hemmet minskar tröskeln att delta något då eleven egentligen bara behöver
stiga upp och logga in så är skoldagen igång och de elever som upplever att det är jobbigt att förhålla sig till
andra elever i klassrummet har känt sig mer trygga att delta i undervisningen hemifrån, trots att de då deltagit
tillsammans med övriga klasskamrater.

SLUTSATSER
På NTI Kronhus finns ett högfungerande elevhälsoteam som driver det förebyggande, främjande arbetet på ett
mycket bra sätt. Pedagogerna upplever att de får stöttning i det åtgärdande arbetet och det upplever även
elever.
Till nästa läsår vill vi frigöra tid för specialpedagog att delta mer i undervisningen och via auskultationer stötta
lärarna och säkerställa att elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd tillgodoses. EHT kommer även
fortsättningsvis att dela upp sig och sitta med på programlagsmöten varje vecka efter ett rullande schema.
Detta har visat sig vara med effektivt än att kalla mentorer till EHM. Därför slopas EHM till förmån för
auskultationer och EHTs medverkan på programlagsmöten.
Det vi behöver utveckla är utredningen av frånvaro, både giltig och ogiltig. Vi behöver ytterligare implementera
den för det gångna läsåret nya analysmodellen för att avgöra vilken typ av stöd som ska sättas in.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
APL ingår i utbildningen på Marknad och affärsutvecklingsprogrammet (HA) och IT-programmet (EE) med 15
veckor totalt över utbildningens tre år på vardera program. Alla våra elever gör APL på ett företag. Företagens
verksamhet, inriktning och storlek är väldigt olika och elever matchas mot APL-plats utifrån intresse,
framtidsplaner och till viss del även hemort, då vi har många elever från kranskommunerna kring Göteborg.
Elever som vill får söka egen APL-plats under förutsättning att den kan tillhandahålla en god APL och godkänns
av APL-samordnare samt yrkeslärare. I matchningsprocessen får alla elever skriva CV och personligt brev samt
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ofta gå på intervju hos APL-företaget. Skolan uppmuntrar APL-företag att tillämpa intervju eftersom det både
förbereder eleven för en framtida jobbsökningsprocess samt gör att fler elever hamnar på platser där de trivs
och kan komma till sin rätt på allra bästa sätt.

Alla elever som är ute på APL får besök av en av skolans yrkeslärare som tillsammans med handledare
genomför ett så kallat trepartssamtal som handlar om elevens utveckling under APL. Utöver trepartssamtal har
APL-ansvarig på skolan tillsammans med yrkeslärarna löpande kontakt med elevens handledare på
arbetsplatsen. Alla handledare erbjuds att gå Skolverkets handledarutbildning. Våra elever bloggar om sina
upplevelser och sitt lärande under APL-perioden.

Anskaffningen av APL-platser görs av APL-samordnare tillsammans med yrkeslärarna på respektive program
som tillsammans med lärare på våra yrkesprogram säkerställer att APL-platser finns och matchar elev med
lämplig plats. Varje termin håller vi programråd. De företag som finns representerade i programråden
tillhandahåller också APL-platser men vi har ett betydligt större APL-kontaktnät än så. Under de senaste tre
läsåren har vi också haft möjlighet att skicka elever utomlands på APL via det EU-finansierade programmet
Erasmus +. Läsåret 2019/20 åkte fyra elever från Marknad och affärsutvecklingsprogrammet (HA) och två
elever från IT-programmet (EE) till Limerick, Irland och gjorde APL där i 3 veckor. Åren innan åkte de elever som
gjorde APL utomlands till London respektive Cordoba.

Yrkeslärarna och även lärare i andra ämnen tar utifrån sina respektive kurser inom programmen fram matriser
för förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav som ska förläggas till APL. Dessa kunskapskrav stäms sedan av
under APL-periodens trepartssamtal och vid en efterföljande summerande APL-konferens på skolan. Inför varje
praktikperiod skapar yrkeslärarna samt övriga lärare praktikuppgifter utifrån examensmålen och specifika
kunskapskrav i olika kurser. Dessa uppgifter får eleverna med sig ut på sin APL vid periodens början och kallas
in till skolan för att redovisa vid två tillfällen under respektive APL-period. Kurser som inte ingår i APL får utökad
lektionstid resten av läsåret för att kompensera för tidsbortfallet under APL.

UTVÄRDERING AV APL
Alla elever har fått APL på ett externt företag under läsåret 2019/20. APL-perioden för IT-eleverna i åk 3
sträckte sig in i fjärrundervisningsperioden. Då olika arbetsplatser hade olika riktlinjer och drabbades av Corona
på olika sätt fick en del elever avbryta sin APL på arbetsplatsen. Några elever kunder fortsätta på distans och
några blev tillbakaskickade till skolan. Dessa elever fick delta i projekt skapade av lärarna och knutna till
branschen.

APL-platserna har varit av god kvalitet. Nya platser för läsåret har kvalitetssäkrats innan påbörjad APL och
kontakten med nya handledare har varit tätare än med erfarna handledare på APL-platserna.
Matchningsprocessen var utdragen och en handfull elever hade svårt att komma i tid till intervjuer eller skicka
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in CV när det efterfrågades. Följden blev att dessa elever istället fick mindre avancerade APL-platser utan
samma krav på tekniskt kunnande för IT-elever (EE) och med mindre ansvar för MA-elever (HA). Här hade
programlagen behövt stötta eleverna bättre. Även elever som tidigare gjort APL kan tycka att det är jobbigt
första dagen de ska till ett nytt ställe. En del elever kan behöva ha en av sina yrkeslärare med sig ut på ett
första besök på arbetsplatsen.

Vilka delar av kurser som förläggs till APL varierar från elev till elev beroende på att APL-platsernas
verksamheter skiftar. Detta gäller främst på IT-programmet (EE) och gör att det blir svårt att helt förlägga
arbetsmoment till APL. För Marknad och affärsutvecklingsprogrammet (HA) är APL-platserna mer likartade och
vissa moment kan helt förläggas till APL. Vi ser inga skillnader resultatmässigt på grund av detta utan elever på
IT-programmet får under sin APL snarare en repetition och fördjupning inom ett område som också har lyfts i
kurserna medan MA-eleverna (HA) gör ett moment i sin helhet under APL men ofta repeteras samma moment i
skolan efteråt. Yrkeslärarna har kontinuerlig kontakt med handledarna på APL-platserna via e-post och telefon
men detta är tidskrävande och här behövs ett bättre system för att följa upp närvaro och kunskapsutveckling.
Under det gångna läsåret har tester gjorts med att använda närvarorapporter som handledare fyller i på
veckobasis. Detta har fallit väl ut och ska standardiseras.
NTI Gymnasiet Kronhus är ett Teknikcollege och för att få den certifieringen är ett av kraven att skolan har ett
gott samarbete med näringslivet. IT-programmet (EE) är tillsammans med Teknikprogrammet (TE) certifierat
för Teknikcollege. Till dessa program har programrådet utvecklats till att bli en lokal styrgrupp där
näringslivsrepresentanter är i majoritet. Kontakten med näringslivet sker via kontinuerliga programrådsmöten,
studiebesök, föreläsare från näringslivet som träffar eleverna och projekt med externa aktörer. Även på
Marknad och affärsutvecklingsprogrammet (HA) är programrådet aktivt och här samarbetar vi särskilt med
näringslivet kring skarpa case och projekt.
De elever från MA-programmet (HA) och IT-programmet (EE) som gjorde APL utomlands i Limerick var nöjda
med sin vistelse där. De har fått berätta om sina erfarenheter av att arbeta i ett annat europeiskt land för
övriga elever inom alla tre årskurserna på respektive program. Detta har varit mycket uppskattat. Vi ser att de
elever som gör APL utomlands kommer tillbaka med ett nytt självförtroende och en säkerhet som grundar sig i
att de har fått stå på egna ben inte bara på en ny arbetsplats utan i en helt nytt samhälle och en helt ny kultur.
Den personliga utvecklingen hos dessa elever har varit stor. Skolan har, utöver att skicka elever på APL
utomlands, också arbetat med internationalisering via ett Erasmus +-partnerskap inom entreprenörskap som
har spridits till hela skolan. Fokus på projektet är att utveckla elevers entreprenöriella förmågor. Samarbetet
berör samtliga program på skolan då det både sker i kurser, entreprenörskaps- och ledarskapskurser på
Marknad och affärsutvecklingsprogrammet (HA) och Ekonomiprogrammet (EK), men också via ett elevutbyte
där elever ska komma på lösningar på aktuella, lokala problem. Detta gör eleverna på plats i projektets olika
samarbetsländer. Således har våra elever deltagit i workshops i Turkiet, Spanien under läsåret 2018/19 och i
Grekland under läsåret 2019/20. Till dessa utbyten får samtliga elever söka och här efterfrågas olika
kompetenser så elever från alla skolans program kan delta.
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SLUTSATSER
Arbetet med APL för våra elever fungerar bra vad gäller förberedelse av elever inför APL med bl.a. CV-skrivning
och intervjuträning. Det fungerar också bra att elever får med sig uppgifter knutna till examensmålen med sig
ut på APL som de sedan redovisar på skolan. Även APL-utomlands fungerar bra och där finns nu väl etablerade
rutiner kring förberedelse av elever och administration.

För att elevernas APL ska bli riktigt bra krävs ett ständigt arbete med att kvalitetssäkra APL-platser och
handledare samt ett ständigt arbete med att hitta nya platser. Ansvaret här ligger främst på APL-samordnare
och yrkeslärarna på våra yrkesprogram men också på ledningen. Detta arbete måste ske löpande, varje läsår.
Det som behöver utvecklas kommande läsår kopplat till vårt APL-arbete är:
●

Yrkeslärarna och APL-samordnare måste säkerställa att de elever som behöver stöttning i
matchningsprocessen får ett individuellt stöd. Här finns elever som t.ex. behöver få sällskap av en
vuxen första dagen på APL-platsen.

●

Yrkeslärarna under ledning av programlagsledarna på IT- och MA-programmen måste säkerställa goda
kontakter ut mot näringslivet: säkerställa att bra APL-platser kvarstår år från år, knyta nya kontakter
föra framtida APL-platser samt kvalitetssäkra alla platser löpande.

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.
Värdegrundsarbetet är mycket viktigt. På NTI Kronhus har vi väl inarbetade rutiner och strukturer som
säkerställer att arbetet med normer och värden sker på skolan både i ordinarie undervisning och i riktade
tematiska insatser. Alla lärare ansvarar för att arbetet i deras kurser sker i demokratiska former och att
demokrati, etik, genusfrågor samt ett normkritiskt förhållningssätt lyfts i respektive kurs/ämne. Utöver
värdegrunden har vi också ett särskilt fokus på tech och entreprenörskap. I arbetet med entreprenörskap läggs
särskilt fokus på ett miljömässigt och socialt hållbart entreprenörskap och i arbetet mot tech läggs också fokus
på genusfrågor och etiska ställningstaganden.

Arbetet med att elever ska utveckla demokratiska förhållningssätt samt respekt för människor och miljö sker
också i skolans arbete med elevråd och gruppen NTI-gemenskap. NTI-gemenskap är en frivilliggrupp med
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elevmedlemmar från samtliga program under ledning av EHT som träffas regelbundet och diskuterar frågor
som rör trygghet och trivsel. Gruppen hjälper till i revideringen av skolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling samt anordnar aktiviteter i syfte att främja vänskapsband mellan elever över programoch årskursgränser. Även detta läsår har vi valt att uttrycka de gemensamma trivselreglerna som förväntningar
på ett bra och respektfullt arbetsklimat som gäller elever, lärare och övrig personal. Dessa har sedan beslutats
formellt av elevrådet.
EHT arbetar aktivt med att förebygga trakasserier och kränkande behandling samt värna trygghet och trivsel
genom obligatoriska kurser i självkänsla och respekt för samtliga elever i årskurs ett. Även temadagarna kring
realtioner och sex, beroende och hälsa bidrar här.

Ett av årets fokusområden har varit att utveckla pedagogernas medvetenhet om och metodiska skicklighet i
lektionsdesign och klargörande pedagogik. Fokusområdet tillkom då vi under förra läsåret såg att eleverna i
högre grad upplevde otrygghet. Som en viktig del i klargörande pedagogik finns relationsskapande, både mellan
lärare och elev och mellan elever. Dessutom ingår bemötande och positivt beteendestöd. Arbetet inleddes
direkt under lärteamstiden och drevs sedan av förstelärarna.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Värdegrundsuppdraget genomsyrar undervisningen på skolan. Demokratiska arbetsformer och respekt
kännetecknar all undervisning och genus, normkritik och social och miljömässig hållbarhet är viktiga perspektiv
som lyfts fram i alla kurser.

Elever ges inflytande i utbildningen där det är möjligt; alltid vid val av examinationsform och i val av innehåll
där kursplaner möjliggör det. Via elevrådet som föregås av klassråd kan elever driva andra frågor som rör
trivsel, samvaro, lokaler och undervisning. Även via matråd och NTI Gemenskap ges elever inflytande över
skolan och vår verksamhet.

Elevernas samvaro har under detta läsår i högre grad präglas av respekt och förståelse för andra än föregående
läsår men här strävar vi naturligtvis efter att samtliga elever ska känna sig trygga på skolan. Vi har alltid en
period vid läsårsstart som är lite mer turbulent vad gäller beteende under raster och på lektioner innan de nya
ettorna har funnit sin plats och lärt sig förhålla sig till skolans trivsel- och trygghetsregler. I år var denna period
kortare och lugnare än föregående läsår. En bidragande orsak tror vi var att samtliga klasser i åk 1 hade
hemklassrum och klassrumsplaceringar samt att vi under höstterminen införde startblock på samtliga lektioner.
Föregående läsår, 2018/19, skedde också en rad stölder av elevdatorer på skolan under hösten, vilket troligtvis
också bidragit till känslan av otrygghet. För att komma till rätta med problemet installerade vi
övervakningskameror i alla korridorer vid terminsskiftet och då upphörde stölderna direkt. Under läsåret
2019/20 har det endast förekommit två stölder av elevdatorer, vilket också har bidragit till en ökad känsla av

17

trygghet. För elever som inte har kunnat följa skolans regler har vi vidtagit åtgärder enligt Skollagens femte
kapitel.

SLUTSATSER
Arbetet med NTI Gemenskap har under läsåret kännetecknats av återuppbyggande. Läsåret 2018/19 drevs
arbetet av en av förstelärarna och då var en stor grupp elever i årskurs 3 aktiva. Läsåret 2019/20 har NTI
Gemenskap därför fått arbeta med att både värva nya medlemmar och inviga nya medlemmar i gruppens
arbete. Ansvaret för gruppen har dessutom lagts på skolans kurator i stället för den förstelärare som tidigare
varit ansvarig. Detta, tillsammans med vårens långa fjärrundervisningsperiod, har gjort att gruppen inte har
genomfört lika många sociala aktiviteter som föregående läsår. Dock har de aktiviteter som genomförts
fungerat bra och gruppen har medlemmar ur samtliga årskurser vilket borgar för en god start läsåret 2020/21.

Elevföreningarnas verksamheter har varit populära och ett par nya föreningar har tillkommit. Till nästa läsår ska
de få stöttning i att marknadsföra sig och sin verksamhet bättre till elever på skolan samt fortsatt få stöttning i
att organisera sig med ordförande och kassör för att underlätta föreningarnas fortlevnad och utveckling.

Elevrådet har fungerat bra och gången från klassråd till elevråd har fungerat mycket bättre läsåret 2019/20 än
tidigare då samtliga klasser nu genomför klassråd varje vecka under klasstiden. Fler klasser än någonsin tidigare
har sett vitsen med att ha en representant i elevrådet och elevrådet har haft ett fint samarbete sinsemellan och
med ledningen. Nästa läsår ska vi fortsatt arbeta för ett aktivt elevråd. Ett steg blir att skapa ett kalendarium
med tätare möten som kommuniceras direkt vid läsårsstart.

Till nästa läsår behöver vi fortsätta vårt systematiska arbete för att främja trivsel och trygghet. NTI Gemenskap
ska få skapa aktiviteter för de nya ettorna, elevrådet ska få presentera sina framtagna trivselregler och
elevföreningarna ska stöttas och stärkas för att bidra till en positiv skolkultur. Vi kommer fortsatt att ha ett
tydligt fokus på att fånga upp elever som bryter mot skolans regler och skapar otrygghet under raster och på
lektioner.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Utifrån analysen av föregående läsår, 2018/19, kommer nästa läsårs fokusområden att vara följande:
Undervisning och kollegialt lärande:
1.

Arbeta med klargörande pedagogik för att göra undervisningen med tillgänglig för alla då extra
anpassningar i högre grad integreras i den ordinarie undervisningen. Syftet är att öka måluppfyllelsen.

2.

Arbeta med betyg och bedömning för att ytterligare stärka lärarnas bedömningskompetens.
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3.

Göra tätare EWS-avstämningar med analyser mer fokuserade på extra anpassningar i syfte att
förbättra undervisningen och i förlängningen öka måluppfyllelsen.

4.

Genomföra klassrumsplaceringar och samla in mobiler i samtliga klasser i syfte att förbättra studieron.

Elevhälsoarbete:
1.

Utveckla arbetet med att utreda orsaker till frånvaro i syfte att öka närvaron.

2.

Specialpedagog auskulterar lärares undervisning i syfte att följa upp att extra anpassningar görs och
att stötta i hur lärare kan utföra extra anpassningar

3.

Elevhälsomöten mellan EHT och mentor slopas till förmån för att EHT sitter med på programlagsmöten
för att möjliggöra tätare uppföljning av elever och att mentorer får mer stöttning av EHT.

Arbetsplatsförlagt lärande:
1.

Stötta de elever som behöver det i matchningsprocessen

2.

Utveckla ännu bättre kontakter med näringslivet som används av programlagen inte bara för APL utan
också för studiebesök, föreläsningar, projektsamarbeten etc.

Normer och värden:
1.

Utveckla elevföreningarna mot tydligare organisation och marknadsföring

2.

Stötta NTI Gemenskap i deras arbete

3.

Skapa tätare möte för elevrådet och ett kalendarium

4.

Fånga upp elever direkt som bryter mot skolans regler
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet har NTI Gymnasiet Macro 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
NTI Gymnasiet Kronhus har fem olika program, tre inom tech/science-divisionen (EE, TE, NA) och två inom
business-divisionen (HA, EK). Teknikprogrammet (TE) är vårt störst program med två parallella klasser i varje
årskurs. TE är ett studieförberedande program och merparten av eleverna på TE är killar. Även på
IT-programmet (EE) som är ett yrkesförberedande program är merparten elever killar. Båda programmen är
certifierade för Teknikcollege. Till tech/science-divisionen hör också Naturvetenskapsprogrammet (NA), ett
studieförberedande program som var nytt på skolan läsåret 2018/19. Där är fördelningen 60% killar och 40%
tjejer.
Till business-divisionen hör Ekonomiprogrammet (EK) som är ett studieförberedande program där fördelningen
mellan tjejer och killar är 45% tjejer och 55% killar. På Marknad och affärsutvecklingsprogrammet som är ett
yrkesförberedande program är fördelningen 50% tjejer och 50% killar.

Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

25

23

25

TE-programmet

64

65

59

EK-programmet

32

32

31

HA-programmet

31

29

26

NA-programmet

30

25

0

182

174

141

Totalt*
*Antal elever maj 2020

PERSONAL
NTI Gymnasiet Kronhus har 32 lärare organiserade i arbetslag utifrån det program där de undervisar. Ledningen
för skolan består av en rektor 100%, en biträdande rektor 50% samt fyra förstelärare. Det administrativa
arbetet leds av två administratörer på sammanlagt 130%. En lärare på Handelsprogrammet har i sitt uppdrag
ansvar för skolans lokala marknadsföring och kommunikation.
Elevhälsan består av en skolsköterska på 100%, en specialpedagog på 100%, en kurator på 50% samt skolläkare
20

och skolpsykolog efter behov. Vi har under läsåret haft en studiecoach på 30% i syfte att erbjuda elever hjälp
med studieteknik och tid för arbete med studierna enskilt eller i mindre grupp. Vi har även haft studie- och
yrkesvägledare två dagar i veckan. Övrig personal består av IT-administratör och vaktmästare.

LOKALER
NTI Gymnasiet Kronhus ligger på Kronhusgatan 9 på fyra våningsplan. Lokalerna är handikappanpassade och
inför läsåret 2018/19 genomfördes en större ombyggnation och uppfräschning av plan 1 och 2. Inför det
gångna läsåret genomfördes en mindre ombyggnation på plan 4. På första planet finns skolmatsal och elevcafé.
Undervisningslokalerna på plan 1 som främst används av Marknad och affärsutvecklingsprogrammet (HA) är
funktionella med rejäla skyltfönster och högt i tak. Där finns en välutrustad design- och monterverkstad. På
plan två finns klassrum, kemilabb, bibliotek och administrationen. På våning tre finns lektionssalar,
elektronikverkstad, makespace och nätverkslabb. På varje plan finns det soffgrupper och studieytor för våra
elever. Skolans översta våning består till stor del av personalrum och lunchrum för våra lärare, vilket dock inte
innebär att det är ett område bara för personal. Här finns även lektionssalar, studierum för elever samt
elevhälsans lokaler.

FINANSIERING
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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BILAGOR
BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
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BILAGA 2 - RESULTATBLAD INDIKATORER
Undervisning

Trygghet
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Upplevd kvalitet
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