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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

Vi har avslutat ett läsår som vi nog aldrig kommer att glömma. Vem kunde tro att samhället skulle påverkas så 

mycket av en pandemi. Min sammanvägda bedömning är att vi på NTI Gymnasiet i Luleå har klarat av den 

utmanande situationen som vi ställdes inför på ett bra sätt. Min fantastiska personalgrupp har hittat lösningar 

på det mesta och jag bedömer att kunskapsutveckling har påverkats liten eller ingen grad.  

 

Som rektor är jag särskilt nöjd med att lektioner under gymnasiets stängning har genomförts i realtid enligt 

schema med den enda skillnaden att det skett digitalt.  Vi arbetar utifrån en gemensam struktur för upplägg 

och genomförande av lektioner. Detta har visat sig vara väldigt gynnsam för fjärrundervisning oavsett ämne 

visar våra gjorde utvärderingar.  

 

Att vår elevhälsa hade väldigt god översikt kring elever på skolan gjorde att de redan från början av pandemin 

kunde arbeta främjande och förebyggande. Elevhälsan har visat prov på stor flexibilitet och innovativa 

lösningar. Detta ser jag som rektor har varit väldigt framgångsrikt stöd för kunskapsutveckling och 

måluppfyllelse.  

 

Att vara en liten skola har sina för- och nackdelar men under pandemin har detta visat sig vara gynnsamt för 

vår skolenhet.  

 

Just nu pågår en nationell kartläggning av gymnasiets undervisning under pågående pandemi. Vi på NTI 

Gymnasiet i Luleå har fått fin feedback på gjord undersökning av Skolinspektionen. Det ska bli spännande att få 

ta del av den fullständiga rapporten.  

 

Resultatmässigt presterar eleverna på samma nivå som tidigare och detta även vad gäller examensgrad. Vi har 

således inga belägg som visar på att pandemin påverkar eleverna negativt. Däremot har vissa 

undervisningsmoment tex laborationer varit svåra att genomföra och jag som rektor har tagit höjd för detta i 

min planering för organisationen för läsåret 2020-2021. 

 

Jag som rektor är väldigt stolt över allas, personal och elevers prestationer och ansvarstagande under denna 

utmanande period.  

 

 Charlotte Pittja, rektor NTI Gymnasiet Luleå  
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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 2019-2020 ökade något jämför med föregående år. Andel pojkar 

och flickor som tog gymnasieexamen är jämt fördelat, flickor 88% och pojkar 87%. Även Genomsnittlig 

betygspoäng för avgångselever ökade läsåret 2019-2020. Det finns en skillnad mellan flickor och pojkars 

genomsnittliga betygspoäng, flickor (7 st) hade 15,3 medan pojkar hade 12,9 (44 st). 73,3% av eleverna på 

4 

 



skolans yrkesprogram (IT-programmet) blev högskolebehöriga. Vi har många elever på IT-programmet som 

läser vidare på högskola eller universitet. 

 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

 

 

På totalen för skolan ökande andelen F med 5% jämfört med föregående år. Skolan bedömer att det delvis 

beror på pandemin Covid-19. Under vårterminen prioriterade skolan elever i årskurs 3 så att så många som 

möjligt skulle nå en gymnasieexamen. Detta gav resultat och skolan ökande andelen elever med 

gymnasieexamen jämfört med föregående läsår. Läsåret 2019-2020 hade vi fler elever i årskurs 3 som fick F i 

kurserna engelska 7 men fler som fick godkänt i svenska 3. Andel F i matematikkurserna har ökat jämfört med 

föregående läsår, gäller framför allt elever i årskurs 3, elevernas fördjupningskurser eller individuella val 

(kurserna matematik 4 och matematik 5). 

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 

 

Tittar man över tre år så har vi goda resultat  när det gäller elevers upplevda kvalitet. Resultat från årets 

elevenkät visar på att  den upplevda kvaliteten minskat. Vid analys av klasserna svar så visar det sig att det 

framför allt gäller elever i årskurs 3. Eleverna i årskurs 3 samt skolans övriga elever lyfter bland annat när det 

gäller trivsel att skolan har få eller små utrymmen att samarbeta på, tex grupprum. Elever i årskurs 3, deras 

upplevda nöjdhet med undervisningen på IT-programmet och Teknikprogrammet, påverkar elevernas nöjdhet 

och rekommendationsgrad. Ett av skolans fokusområden för läsåret 2020-2021 är att i dialog med elevråd, 

elever och undervisande lärare se över hur skolans arbetar med kurser och deras koppling mot examensmålen 

och gymnasiearbetet för att förbättra den röda tråden i undervisningen under årskurs 3. 

Enligt resultat i elevenkäten bör vi prioritera att arbeta med frågan om elevernas stolthet över skolan, samt 

deras förmåga att lära sig lösa problem och omsätta idéer i handling. Stoltheten är kanske svår att komma åt, 

men den bör å andra sidan sitta ihop med att eleverna är nöjda med undervisningen. I utvärderingen om 

fjärrundervisningen har vi låga siffror i frågor kopplat till om undervisningen har varit engagerande och 

intressant.  
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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 OCH UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Vid NKI-undersökningen (som hade en svarsfrekvens på 77%) framkom att nöjdheten har minskat, såväl med 

skolan som helhet (75%) som med undervisningen (69%). Runt 70% av eleverna tycker att lärarna hjälper till på 

ett bra sätt, gör det tydligt vad de ska kunna, samt informerar om hur skolarbetet går. Lärarna anser i högre 

grad att de hjälper eleverna i skolarbetet (93% i relation till elevernas 70%) och att de informerar om hur det 

går i skolarbetet (79% i relation till elevernas 67%). Det är förstås inte samma sak att ge information, som att 

informationen tas emot… Endast 56% av eleverna upplever att lärarna ger dem lust att lära sig mer och 64% av 

eleverna som anser att de lär sig att lösa problem och omsätta idéer i handlingar.  

Eleverna tycker det har fungerat förhållandevis bra att gå över till fjärrundervisning. Eleverna på estetiska 

programmet är något mindre nöjda (65%) medan Teknikprogrammet har 75% nöjda elever och IT-programmet 

82%.  Det verkar också som att elever i årskurs 2 är generellt mindre nöjda (67%) i relation med årskurs 1 (82%) 

och årskurs 3 (81%). Över 80% anser att de fått tillräckligt med information för att kunna delta i 

fjärrundervisningen, även här är årskurs 2 minst nöjda. De verktyg som vi använt verkar också fungerat 

tillfredsställande enligt eleverna. Mest nöjda är teknikprogrammets elever (88%) och minst nöjda estetiska 

programmets elever (74%).  Även här är årskurs 2:s elever minst nöjda. Eleverna har också i mycket hög grad 

tillgång till den teknik som krävs för att delta. Mellan 40-60% av eleverna tycker att fjärrundervisningen varit 

bättre än vanligt och att de har fått mer gjort. Mest nöjda här är IT-programmets elever samt elever i årskurs 1 

och 3.  

Undervisningen & extra anpassningar 

Vår utgångspunkt är att elever som får det stöd de behöver är mer nöjda med undervisningen, känner mer 

motivation och lär sig bättre. Vi lade mycket tid under början av hösten åt att ta del av överlämningar och 

gemensamt planera utifrån behoven i de nya grupperna. Totalt 25% av våra elever (alla årskurser 

sammanräknat) kommer till vår skola med överlämningar vilket säger något om deras behov av stöd i skolan. 
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Särskilt Es19 har tagit mycket kraft i år, där har EHT varit inkopplad, även skolläkare och skolpsykolog. Fokus på 

våra EWS-möten blev arbetet med extra anpassningar - hur anpassar man en lektion för att passa just dessa 

elever med sina (ibland “krockade”)  svårigheter och hur får vi in mjukare värden i klasser med hård attityd. 

Vi har börjat arbeta mer riktat med åtgärdsprogram med snabba uppföljningar, reduceringar av kurser och mer 

riktat HK-stöd. Vi erbjuder en del elever matteresurs, språkstöd samt studiehandledning. Vi jobbade med 

checklistan för att lyfta upp den på agendan. Vi diskuterade hur hjärnkontorstiden skulle användas för att 

hjälpa elever i behov av lite extra stöd - här landade vi i att skapa en lärarledd grupp (rullande schema) där 

elever lades in vid behov i gruppen så den syntes på schemat.  

Vi har också infört strukturer för att genomföra auskultationer. Under hösten var det ganska öppet och 

förutsättningslöst, men inför våren planerades det tydligare med observationsprotokoll och ett förtydligande 

kring auskultationens syfte (som inte är “att hälsa på i någons klassrum för att få inte inspiration”). Detta fick 

dock delvis skjutas upp pga Corona. 

Under våren uppstår allt större oro för elever i Te17. De urskiljer sig med stora mängder gula markeringar i 

EWS:en. Där görs stora insatser av mentorer, specialpedagog samt ledning för att försöka gå till botten med 

vad som är problemet i denna klass. Under allra sista delen av våren avsattes även mycket studietid (både på 

distans såväl som på skolan) tillsammans med mentor och annan resurspersonal för denna grupp. 

Efter övergången till distansundervisningen har vi delvis utökat men också behövt förändra stödet. Nu får vissa 

elever komma in på skolan för att få stöd av specialpedagog, och andra för att göra praktiska moment i kurser 

där det krävs. Vi jobbar också med att synliggöra ALL resurstid i Schoolsoft (det har vi gjort hela året, men det 

blir än viktigare nu). Dels blir det bättre nyttjad för eleverna kommer ihåg den, och sedan blir det tydligare vad 

som faktiskt görs för våra elever (och vad som inte alltid nyttjas av eleverna trots att de erbjuds detta). Kurator 

följer upp med elever som mår dåligt av fjärrundervisningen och den ökade tiden hemma. 65-75% av eleverna 

anser i undersökningen att de fått det stöd som krävs för att klara studierna, siffrorna är något lägre för elever i 

årskurs 2 samt på estetiska programmet.  

Den vanligaste typen av fjärrundervisning verkar ha bestått i att läraren startar lektion och delar ut uppgifter 

som ska göras, samt att lärare har genomgång vid tavla eller med bildspel. Men många andra typer har 

förekommit också, bland annat återkoppling av uppgifter, och handledning individuellt. Tydligheten i 

genomgångar och uppgifter ligger kring 70% nöjda elever. Eleverna tycker inte att lärarna är jättetydliga med 

hur bedömning går till - ca 67% är nöjda med detta på Teknik- och IT-programmet, och endast  57% på estetiska 

programmet.  I årskurs 2 är endast 51% nöjda med detta. 

Skolan har i stor utsträckning kunnat identifiera elever som ställts inför stora utmaningar utifrån 

distansundervisningen utöver att skolan redan innan hade bra koll på vilka elever som var i behov av stöd på 

olika sätt. Skolan har under vårterminen haft en tydlig plan och resursfördelat för att alla elever ska komma i 

mål. Skolan har genomfört riskbedömningar och arbetat med logistik för att kunna ta emot elever i mindre 

grupper under senare delen under vårterminen. Elever som gick i årskurs 3 under VT20 har prioriterats när det 
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gäller att slutföra olika arbetsmoment och laborationer. Avgångseleverna hade liknande examensgrad som 

föregående år. När alla betyg i åk 3 är satta är resultatet 87% totalt (ES 92%, EE 100% samt TE 74%).  

Skolan har arbetat mer med prövningar under vårterminen 2020 än föregående läsår. Arbetat med prövningar 

har gett god effekt, skolan har färre antal icke godkända betyg i samtliga kurser än föregående år. Elevernas 

åsikter är att fjärrundervisningen överlag har fungerat bra. 

Arbete med att främja närvaro har varit ett fokusområde under läsåret 2019-2020, tex så har skolan bjudit in 

vårdnadshavare till elever i årskurs 3. Det var stor uppslutning av vårdnadshavare till elever som gick på 

IT-programmet. Vi på skolan upplever att föräldramötet för vårdnadshavare i årskurs 3 har gett positiva 

effekter, detta ser man inte minst på resultaten för IT-programmet. Närvaron har varit särskilt god under de 

första månaderna av fjärrundervisingen. Eleverna tappade mot slutet av läsåret fokus, orken och motivationen 

till att klara alla sina uppgifter. När detta signaleras till rektor av mentorer, undervisande lärare och elevhälsan 

vidtogs åtgärder för att vända denna trend.  

Det är kanske rimligt att anta att ytterligare några elever hade kommit i mål om de fått tillgång till skola som 

vanligt, men det är förstås omöjligt att veta säkert. Det är värt att notera att det i denna grupp av studenter 

fanns väldigt många med kända skäl till att de inte klarade av att slutföra sina studier. 

Förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling 

Frågan om problemlösning och handlingar ligger fint i linje med det arbete vi planerar för nästa års lärteam - 

när vi ska använda ett aktionsbaserat lärande för att utveckla såväl våra program som vår pedagogik (i lite olika 

konstellationer av personal). Att titta på den röda tråden inom programmet och jobbat mot programmålen 

borde också hjälpa till att nå bättre upplevelser kring problemlösning hos eleverna. Förhoppningen är att detta 

inte bara bidrar till öka förmåga att lösa problem, utan också hjälper elever att hitta motivation och känna lust 

att lära sig mera. 

 

Utdrag ur programmålen: Detta ligger som grund särskilt i vårt arbete i Lärteam: Programutveckling. 

 

Teknikprogrammet: 

- Teknikutveckling innebär att utveckla idé konstruera, designa, producera 

- Utbildningen ska innehålla kreativa problemlösande arbetsformer 

- Utbildningen ska ge kunskaper om projektarbete 

- Entreprenörskap och företagande ska ingå i utbildningen 

 

Estetiska programmet: 

- Ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska 

uttrycksmedel 

- Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva, tolka 

- Samverka med andra estetiska områden där estetiken har en framträdande roll tex teknikutveckling 
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IT-programmet: 

- Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, 

bild, ljud och interaktiva tekniker.  

- Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 

yrkesområdet.  

- Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin 

uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt 

yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 

 

Lust att lära, motivation och intresse 

Frågan om lust att lära är det en del personal som redan börjat fundera på under året, och denna frågan skulle 

kunna tänkas passa in att arbeta vidare med under Lärteam: Pedagogisk utveckling. Det är en intrikat fråga 

eftersom det är svårt att förstå vad elever lägger in i begreppet “lust”. Förhoppningsvis kommer detta att 

studeras vidare i någon form nästa läsår, vi känner till att intresset för att grotta in sig i denna fråga fin 

Arbetsron 

Arbetsron är det många som upplever som dålig, vid NKI-undersökningen framkommer att  endast 63% finner 

arbetsro i skolan (vilket är en minskning på hela 14% från året innan). När samma fråga ställs i undersökningen 

om fjärrundervisning upplevs högre studiero, 78-89%. Det är kanske inte så förvånande med tanke på att 

mängden störmoment hemma förstås är mindre. Och stör kamrater i ett meet kan de ju alltid “trycka på mute” 

(vilket kanske inte är optimalt när läraren försöker få kontakt, men det löser störningsmomentet…) 

Under året som gått har vi arbetat med arbetsron på många fronter. I en del grupper har vi provat olika 

placeringar i klassrummet, här har även elevhälsan varit inblandad. En lärare har gjort en aktion som berörde 

hur arbetsron påverkas av lärarens egna samtal med elever i klassrummet.  

SLUTSATSER 

Sammanräkningen av antalet överlämningar blev något av en ögonöppnare, den överblicken är bra att ha och 

det ska vi fortsätta ha på ett strukturerat sätt.  

Vi är nöjda med hur arbetet i år har fungerat med åtgärdsprogram, reduceringar och täta uppföljningar. 

Mattestödet har fungerat bra, medan språkstödet varit svårare att få till goda strukturer kring, kanske för att 

det är lite mer otydligt vad det är för stöd eleverna behöver exakt. 

Under detta läsår hade vi ett ganska öppet arbete på lärteamstid, lärare fick ägna sig åt individuell 

kompetensutveckling. En del lade ner mycket tid här, några gjorde kursen Betyg och bedömning, och två 

stycken var inblandade i IFOUS,  men i en utvärdering som gjordes tyckte bara ca 50% att tiden nyttjats på ett 

bra sätt. Nästa år ska vi därmed strukturera upp lärteamen, jobba med kollegahandledning och gemensamma 
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reflektioner, vi kommer att ha ett aktionsbaserat förhållningssätt (men inte jobba strikt enligt 

aktionsforskningens arbetsgång). 

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Elevhälsan består av Specialpedagog 60 %, Skolkurator 60%, Skolsköterska 50%, SYV,  lärarrepresentant samt 

rektor. I elevhälsan ingår även skolläkare samt skolpsykolog som konsulteras vid behov och som är med och 

utvärderar elevhälsans arbete. Elevhälsan har teammöte varje onsdag och deltar på möten med övrig personal 

enligt årsplaneringen. Framförallt vid “EWS”-möten för att bistå med lösningar för elever i behov av 

anpassningar eller särskilt stöd, men även som stöd till undervisande personal.  

Elevhälsan har under året arbetat med att försöka vara ännu snabbare på att få samverkan med elev, 

vårdnadshavare samt vården för att öka närvaron. Det kan han handla om anpassningar i undervisningen, om 

reducering av kurser etc.  

Elevhälsan har arbetat nära mentorer och undervisande lärare genom att göra auskultationer i klassrum, delta 

och stötta i olika moment i undervisningen, stötta elever i skolarbete och delta vid utvecklingssamtal med både 

elever och vårdnadshavare.  

Elevhälsan är delaktig i planering och genomförande av aktivitetsdag för skolan.  

 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Vi har många elever med särskilda behov utifrån diagnoser inom autismspektra och NPF. Vi arbetar nära 

undervisande lärare och tar in skolläkare samt skolpsykolog för stöd och konsultation kring enskilda elever för 

att säkerställa att vi jobbar på ett bra sätt.  

Mentorer följer upp närvaro på veckobasis och signalerar till elevhälsan om insatser behövs. SYV har hand om 

uppföljning för CSN och samverkar med kurator kring ev varningar och indrag av studiemedel.  

Vi arbetar på att få bra rutiner för frånvaroutredning. Våra elever trivs på skolan. Vi har elever med hög närvaro 

men låg prestation. De kan ha valt “fel utbildning” för att de uppskattar skolan och personalen som arbetar vid 

NTI-Luleå. 

Elevhälsan har under pandemin varit ett stort stöd till elever och haft ett intensivt samarbete med mentorer 

och undervisande lärare. Kurator har tex genomfört fysiska promenader med elever, specialpedagogen har 

hjälpt många elever med att strukturera upp sitt skolarbete. 
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SLUTSATSER 

Utifrån pandemin och distansstudier kan anpassningar med digitala lektioner  användas även efter att skolan 

startar upp som vanligt igen. T ex för elever som kanske inte klarar av hela dagar i skolan, eller där 

förflyttningar tar mycket energi. Kan vara en lösning för Hjärnkontorstiden för att hjälpa fler elever utan att 

samla många i ett fysiskt klassrum om de vill arbeta med flera olika ämnen under tiden. 

Tydligare rutiner för CSN-varningar och indrag 

Studiero/arbetsmiljö tänka på möblering i klassrum och gemensamma ytor med avskärmningar, möbler som är 

ljudisolerade 

Vi behöver förbättra strukturen för att öka det främjande och förebyggande arbetet. Vi har en stark elevhälsa 

så förutsättningar finns. Under 20-21 kommer inte kurator längre vara mentor så det är ett steg i rätt riktning.  

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

Ansvarig för arbetet med APL har under läsåret 2018-2019 varit rektor, skolans administratör och yrkeslärarna. 

Skolans administratör har haft administrativa uppgifter framför allt i arbetet med APL utomlands. 

Skolan har ett årshjul för arbete inför, under och efter APL. Yrkeslärare och övriga undervisande lärare träffas 

och samarbetar kring elever som ska ut på APL tex kursinnehåll, kunskaper och färdigheter som ska utvecklas i 

pågående kurser, hur ämnen och examensmål ska integreras i elevernas APL.  Mentorer, elevhälsan samarbetar 

kring APL  utifrån elevers individuella behov. Skola genomför programråd 1-2 gånger per år. APL-perioderna är 

kända av alla, både personal och elever samt vårdnadshavare. Skolan lägger upp informationen i Schoolsofts 

kalender för elever och vårdnadshavare samt i kalendern i Google för personal. Skolans organisation, 

veckostrukturerna möjliggör samverkan, samplanering och sambedömning mellan lärare. 

 

UTVÄRDERING AV APL 

Under föregående läsår så fanns inte APL med som en punkt i årshjulet för skolans mötesstrukturer och det har 

visat sig att APL:en under förra året fått mindre utrymme och fokus i skolans dagliga arbete. Det systematiska 

arbetet med APL blir inte lika tydligt. 

Skolan har många APL-platser av god kvalitet och detta i kombination med att vi kan erbjuda APL utomlands för 

intresserade elever gör att vi i stor utsträckning får ut alla våra elever på APL.  Elever i årskurs 3 hann 

genomföra all sin APL innan covid-19 utbrott. Däremot har planerad APL för elever i årskurs 2 inte genomförts 

för alla, en del företag, mindre företag kunde ta emot elever enligt plan. Rektor har följt med yrkeslärare på 

några företagsbesök/en del 3-partssamtal under läsåret 2019-2020, dessa besök har varit väldigt givande.  
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Samarbetet mellan språklärare och yrkeslärare gällande APL-utomlands gav eleverna goda förutsättningar att 

bland annat förbereda sig för kulturen i ett annat land. Det gav eleverna även mer tid i skolan att på ett bra sätt 

förbereda sig för att göra sin APL i ett annat land.  

 

SLUTSATSER 

Skolan kommer att fortsätta och fördjupa samarbetet mellan yrkeslärare och lärare i andra ämnen samt att 

åter sätta in APL i skolans mötesstruktur och synliggöra det systematiska arbetet med APL för all personal. Även 

mentorsarbetet kring APL är viktigt att organisera för att förbereda,  följa upp och utvärderas elevernas APL. 

Även elevhälsans arbete med att stötta elevgrupper inför APL är ett utvecklingsområde för skolan. Rektors 

samarbete med yrkeslärare gällande bland annat företagsbesök, deltagande i 3-partssamtal gav goda effekter 

och något som vi på skolan kommer att fortsätta med läsåret 2020-2021. 

 

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 genomför två gånger per år kartläggningar via elevenkäter i syfte att undersöka och kartlägga eventuella 

hinder och risker för diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Resultatet sammanställs och 

analyseras av personal vid en APT samt av mentorer och deras mentorsklasser och ligger till grund för vilka 

områden skolan kommer att fokusera på för att öka trygghet och trivsel på skolan. Även skolans elevråd och 

elevskyddsombud är med i detta arbete.  

Elevhälsan har tillsammans med mentorerna ansvar för att göra skolans likabehandlingsarbete känt för alla nya 

elever vid skolstart.  

 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

I våra undersökningar på skolan visar en hög andel elever uppger att det har fått information om och fått vara 

delaktig i skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet genomsyrar det dagliga 

arbetet, både elever och personal arbetar med med att ha och skapa en god arbetsmiljö och det sker på olika 

sätt: 

● Mentorer träffar sin mentorsklass varje vecka. 

● Elevrådet, skolans kurator och rektor samverkar kring värdegrundsfrågor 
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● Värdegrundsarbete lyft vid gemensamma personalmöten samt kompetens- och utvecklingsdagar 

● Skolan har olika föreläsningar och temadagar kring värdegrundsarbete 

● Elevhälsans samverkar internt och externt kring skolans värdegrundsarbete. 

 

SLUTSATSER 

Skolan har sedan 2013 haft hög andel elever som uppgett via NKI-undersökningen att de är trygga. 95 % av 

eleverna känner sig trygg på NTI Gymnasiet i Luleå. Det är en liten förbättring jämfört med föregående  då 93 % 

av eleverna svarade att de kände sig trygg på skolan. Vi ska fortsätta med det värdegrundsarbete som är väl 

inarbetat i organisationen Det utvecklingsområde som vi sett är att elever saknat kännedom om hur vi på 

skolan gemensamt tar ansvar för hur vi på vår skola arbetar för att vi ska behandla varandra med respekt samt 

att våra elever får återkoppling kring skolans strategier kring hur personalen tar ansvar för att alla ska bli 

behandlade med respekt och att eleverna i större utsträckning ska vara med och påverka det vi jobbar med i 

skolan.  

Skolan har utöver ovan även behov att arbeta vidare, både personal och elever med kunskap om vad rasism 

innebär samt HBTQ-frågor. Skolan har under de senaste åren haft fler elever med annan etnisk bakgrund, 

religionstillhörighet, som har haft funderingar kring kön, sexuell läggning. När eleverna svar på vilken särskild 

fråga som de önskar att likabehandlingsarbetet på skolan ska fokusera på så lyfter de bland annat följande, 

”kön”, ”säg rätt pronomen” samt att ”skolan ska ta tag i elever säger till varandra”.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Skolans resultat förbättrades trots en “lång stängning” av skolan, isolering på grund av Coronapandemin. Vi ser 

framför allt att elever med vissa utmaningar har lyckats bättre. 

En stor del av eleverna på NTI Gymnasiet i Luleå upplever att de är trygga och att de behandlar varandra med 

respekt. Skolan har ett fint värdegrundsarbete samtidigt som det finns utvecklingsområden att arbeta vidare 

med. 

Utifrån analys i samverkan med elever, elevhälsan och skolans personal så kommer skolan att ha följande 

fokusområden under läsåret 2020-2021. 

● Kollegialt lärande, lärteamsarbete där målet är att skapa tydliga strukturer för lärteamsarbete med ett 

särskilt fokus på kollegahandledning och gemensamma reflektioner. 

● Undervisning med mål att undersöka samt använda motivationshöjande strategier i undervisningens 

upplägg och genomförande 

● Studiero; med mål att befästa skolans strukturer för att främja studiero 
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Luleå 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 startade sin verksamhet i Luleå hösten 2004.  Sedan hösten 2016 har det ökade andel sökande 

på våra utbildningar. I skrivande stund har vi på skolan i få tomma platser på IT- och Teknikprogrammet.  

NTI Gymnasiet i Luleå erbjuder följande program: 

● IT-programmet, med fördjupningen Infrastructure (EEDAT), 20 platser/årskurs, totalt 3 klasser 

årskurs 1-3. 

● ES-programmet (ESEST) med inriktningarna, Front End och Motions Graphics, 30 platser/årskurs, 

totalt 3 klasser årskurs 1-3. 

●  TE-programmet (TEINF) med inriktningarna Software och Engineering, 30 platser/årskurs, totalt 3 

klasser årskurs 1-3. 

 

Till NTI Gymnasiet i Luleå söker elever från hela Norrbotten. Flest elever kommer från Luleå och Boden men vi 

har även haft elever från bland annat Gällivare, Piteå, Kalix, Kiruna, Arjeplog och Älvsbyn. 

  

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

IT-programmet 19 16 22 

TE-programmet 22 27 22 

ES-programmet 10 10 17 

Totalt* 51 53 61 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

Anställda lärare har två timmars mötestid varje måndag som används för kollegialt lärande under ledning av 

skolans två förstelärare i samarbete med biträdande rektor. På måndagar har anställda lärare en gemensam 

lektionsfri tid för att ge utrymme till samarbete över ämnesgränserna, samplanering, sambedömning. Denna 

tid har även använts för gemensam uppföljning på individ-, grupp och organisationsnivå tex progression i 

pågående kurser och närvaro, dialog kring gemensamma strategier på individ-, grupp-, och organisationsnivå. 
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Ledning för skolan var under året organiserat med en rektor 100% och en biträdande rektor 50%. 

Elevhälsans bemanning under läsåret 2019-2020 var följande:  skolsköterska 50%, en kurator och en 

specialpedagog på vardera 60% samt skolläkare och skolpsykolog utifrån elevhälsans planerade aktiviteter och 

skolans behov.  Elevhälsan har träffats varje onsdag 2 timmar för planering av främjande och förebyggande 

aktiviteter, uppföljning av individ- och gruppärenden. 

Skolan har haft en studie- och yrkesvägledare 10 timmar/vecka under läsåret 2019-2020. Övrig personal består 

av IT-administratör 10% samt administratör 50%. 

LOKALER 

NTI Gymnasiet ligger centralt i Luleå på Trädgårdsgatan. Skolan ligger mitt i Gymnasiebyn med goda 

kommunikationsmöjligheter, både lokalbussar samt länstrafiken. Undervisningen bedrivs på våningsplan 2 och 

3. Under sommaren 2017 byggde skolan om och renoverade sina lokaler. 

Under läsåret 2018-2019 byggde skolan ett Makerspace, anpassade labbmiljöer för att ge eleverna möjligheter 

kombinera teori med praktik. Vårt techlabb ger eleverna möjligheter att använda 3D-skivare, bygga robotar, 

använda VR och fördjupa sig inom AI.  

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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