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REKTOR HAR ORDET  

LÄSÅRET 2019/2020 

NTI Lund är en skola som har goda förutsättningar att ge elever en bra utbildning inom IT och teknik. 

Kombinationen av skolans litenhet, dess geografiska placering utanför centrala Lund i S:t Larsparken och 

personalens drivkraft och kompetens ger särskilda förutsättningar där elever kan bli sedda och få det nära stöd 

och den trygga skolgång som många elever har behov av. Skolan genomsyras av en vilja av att ge eleverna en 

utbildning som förbereder för arbetsliv och vidare studier men som också stödjer dem i utvecklingen till 

ansvarstagande unga vuxna med en uppsättning konkurrenskraftiga kunskaper som gör eleverna 

anställningsbara från dag ett.  

Under läsåret 2019/2020 har skolan fortsatt det systematiska arbete som påbörjades efter rektorsbytet 

(december 2018). En fördjupning av skolans identifierade fokusområden har tagit vid kombinerat med att vissa 

nya områden identifierats. Utöver detta har förstås den förändring som kom med Coronaviruset med nya 

arbetssätt inklusive fjärrundervisning haft stor inverkan på arbetet. 

Det systematiska arbetet på NTI Gymnasiet i Lund går i stort ut på att skapa en inkluderande skola där 

eleverna ses som individer. För att lyckas med detta sker stora ansträngningar för att för elever och personal 

skapa ett större mått av förutsägbarhet och tydlighet när det gäller undervisningen, regler och förväntningar. 

Under 2019/2020 har vi fortsatt arbetet med att prioritera ordning och arbetsro. Vi har under läsåret 

fortsatt implementeringen av det vi på skolan kallar för  Basundervisning  (bilaga 4). Under läsåret 2018/2019 1

påbörjades arbetet med Basundervisning under vårterminen för att skapa en struktur där undervisningen i sig 

ingår i en form av “minsta gemensamma nämnare” där god undervisningspraktik och starkt lärarledarskap ska 

komma i fokus samtidigt som lärare gör anpassningar av undervisningen  som passar en stor majoritet elever.  

Under läsåret 2019/2020 har vi fortsatt arbetet med Basundervisning. Det har visat sig att många delar av 

Basundervisning för med sig en positiv effekt på arbetet med arbetsro. Samtidigt har det varit svårt för vissa 

lärare att ställa om arbetet i alla delar i enlighet med Basundervisning. Inte minst har det varit svårt för lärarna i 

praktiska ämnen. Dock är det tydligt att effekten av Basundervisning har fått genomslag. Fler elever anger att 

de tycker att arbetsron är bättre och att de tydligare förstår vad de ska göra. Dessutom uppskattar eleverna 

undervisningen mer. 

Resultaten gällande andel elever med gymnasieexamen är på enheten fortsatt goda. I snitt drygt 93 % av 

eleverna går ut med fullständiga betyg och gymnasieexamen. Detta är på en nivå som skolan haft några år. Ett 

mycket gott resultat. Det skolan behöver ta fasta på för att vidmakthålla dessa goda siffror samtidigt som vi 

1 Basundervisning är det verktyg som på skolan handlar om hur undervisningen anpassas efter ett antal 
gemensamma förhållningssätt och riktlinjer för att på så sätt skapa en stödjande och förutsägbar undervisning 
som skapar trygghet. Detta genom att undervisningen inkluderar gemensamma anpassningar som gynnar alla 
elever likväl som att undervisningen tydligt tar fokus vid gemensamma, restriktiva, regler för att skapa arbetsro 
och trygghet.  
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utvecklar verksamheten genom att sätta större fokus på att eleverna ska motiveras att nå högre betyg. 

Eleverna på skolan klarar sina studier bra men har inte alltid drivkraften för att nå de högre betygen vilket kan 

innebära en hämmande effekt på de möjligheterna efter gymnasiet. Därför har vi på skolan valt att lägga fokus 

på att motivera eleverna att höja sina ambitioner inom sina ämnesstudier. Vi har sett en viss effekt av detta 

men resultaten ger vid handen att detta arbete måste vara långsiktigt. 

Sammanfattningsvis kan vi påtala att resultaten på skolan är fortsatt goda, elever lyckas med sina studier 

och trivseln är god. Alla utvärderingar på skolan visar också på förbättrade resultat gällande elevernas syn på, 

och upplevelse av, sin skola. Detta har vi lyckats med genom att vara mer tydliga på vad som gäller och vilka 

förväntningar som vi ställer på elever och varandra. Dock behöver vi fortsätta även detta arbete för att 

förstärka arbetsro och struktur ännu lite mer. Vägen för att lyckas med detta är inte minst fortsätta att 

implementera systemet med Basundervisning.  

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 examen är fortsatt tillfredsställande hög på skolan. Totalt landar vi på skolan på en 

behörighetsgrad om 93,2 % vilket är mycket högt om vi beaktar att elevernas ingångsvärde inte i alla delar är så 

hög. På El- och energiprogrammet, (95,8 %), lyckas vi över alla odds nå väldigt höga procenttal. På 

Teknikprogrammet, (90%) har vi också en hög nivå gymnasiebehörighet. Under läsåret hade elever omdömen 

via EWS (Early Warning system)  som indikerade att resultaten riskerade bli påtagligt mycket lägre än hur 2

resultatet senare blev. Detta har föranlett att lärare, EHT och skolledning satt in ett antal olika åtgärder för att 

stödja eleverna att nå godkända resultat. Dessa åtgärder har gett resultat samtidigt som det visade sig att det 

praktiska arbetet med EWS och att följa upp elevers resultat tidigt är avgörande för skolframgång.  

Vi har sett att eleverna på EE har haft något svårare att klara de praktiska ämnena än vad som varit 

förväntat. Dessutom har eleverna på EE fortsatt stora problem med kursen Matematik 1a. Detta har föranlett 

mycket arbete med att skapa en stödjande och utvecklande organisation inom dessa ämnen har genomförts. 

På TE har problemet för eleverna primärt identifierats till ämnena Kemi, Fysik och Matematik. Eleverna har 

upplevt ämnena som tunga och teoretiska vilket delvis är dessa ämnens profil. För att stödja eleverna i 

kunskapsinhämtningen har vi erbjudit mycket stöd och extra handledning för eleverna inom dessa ämnen.  

2 EWS är ett system där vi försöker tidigt identifiera elevers resultat och i den mån de är av bristfällig karraktär kunna sätta in åtgärder, 

eventuella anpassningar, för att tidigt möta upp elevens behov. 
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Vi ser tydligt i vår statistik gällande elevernas betygspoäng att vi fortsatt har ett problem att adressera. 

Eleverna har i för hög omfattning relativt låga, om än godkända, betyg. Vi har sedan tidigare identifierat en 

kultur av att eleverna nöjer sig med att nå de lägre betygsstegen och inte alltid har ambitioner att nå de högre 

betygen. Detta är något som vi försöker förändra genom att arbeta med att motivera eleverna att nå längre än 

de själva kanske har tänkt. Särskilt på teknikprogrammet blir detta ett problem för eleverna då låga betygssnitt 

innebär att eleverna exkluderas från olika högskoleutbildningar. 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

Vi kan fortsatt se en långsam positiv förändring där elever får lite färre betyg av valörerna F och E och 

något fler betyg av valörerna A, B och C gentemot förra läsåret. Detta är en positiv utveckling som pågått några 

år så vi kan nog säga att det är en bestående trend. Tyvärr går det inte fort fram gällande detta. Fortsatt är 

betyget E det vanligaste betyget med D och C därefter följande. Vi ser, särskilt på Teknikprogrammet, att det 

rör på sig i positiv bemärkelse men fortsatt behöver elevernas ambitioner att nå höga betyg vara ett av våra 

prioriterade områden och arbetet med att inspirera och stödja elever att sikta på de högre betygen fortsätter.  

 

Vi kan se statistiskt att vissa ämnen ger högre frekvens F än andra ämnen. Största generatorn av F är 

ämnena Matematik 1a och 2a på El- och Energiprogrammet. Därefter kommer kurser som Svenska som 

andraspråk 1, Matematik 3c och 4 på Teknikprogrammet.  
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För elever på EE-programmet är problemet med F i Matematik 2a inte någonting som på allvar är 

problematiskt då detta är en kurs som för eleverna ingår i en utökad studieplan. Men volymen elever i år 1 som 

får F i kursen Matematik 1a är alarmerande hög. Elevernas förkunskaper vid läsårsstart ger vid handen att 

elevernas kunskaper från högstadiet inte motsvarar det som krävs för godkända resultat för år 9. Vi får lägga 

ned väldigt mycket tid och resurser på att skapa extra undervisning (s.k resurs), halvklassundervisning och 

andra stödstrukturer för att få eleverna att klara kursen. Trots detta så fick i år ca 35 % av eleverna F i kursen. 

Detta i sin tur innebär att till läsåret 20/21 så ges kursen ännu en gång för att eleverna ska få möjlighet att klara 

kursen. 

För eleverna på TE är det de lite mer förväntade kurserna Matematik 3c och 4, tillsammans med 

kursen Fysik 1, som eleverna upplever som svåra. Intressant nog är resultaten på 

“undervisningsutvärderingarna” höga för våra lärare i dessa ämnen. Eleverna uppskattar sina lärares 

undervisning trots att de upplever kurserna som svåra. En del elever, efter att de upptäcker att de ej klarar 

kurserna Matematik 3 och Fysik 1, kalkylerar med att ta betyget F i Matematik 3c och Fysik 1. De eleverna når 

gymnasieexamen. Detta är dock olyckligt på många olika vis. Inte minst för att det innebär att elevernas 

betygssnitt blir lägre och deras möjlighet att i framtiden läsa vidare på universitet och högskolor påtagligt 

försvåras. Dessutom indikerar detta att eleverna, när de valde teknikprogrammet, inte till fullo har förstått vad 

teknikprogrammet innebär.  

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. 
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NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL 

 

Våra elever är, utifrån skolans ambitioner, ännu inte i tillräckligt stor utsträckning nöjda med skolan. 

Skolan har trots allt genomgått en stor förändring och resultaten på uppmätt nöjdhet är mycket positiva men 

ambitionen är att alla elever ska känna sig helt nöjd. När rektor, kurator och en av lärarna suttit ned med 

representanter för alla klasser för ett fördjupat samtal om skolans kvalitet och elevernas upplevelse av skolan 

ger eleverna uttryck för att resultaten ser ut på detta vis på grund av primärt två områden. Det första området 

handlar om att de tycker att undervisningens och dess struktur inte är konsekvent över hela skolan. Kort och 

gott menar de att stöd, bemötande och feedback är väldigt bra från de flesta lärarna men att det fortfarande 

inte är tillräckligt från alla. Särskilt viktigt blir detta när vi beaktar att våra elever i stor utsträckning har behov 

av mycket tydlighet och struktur. Den andra punkten som eleverna lyft, och varvid det råder olika åsikter om i 

elevgruppen, är att ordning och arbetsro på skolan av vissa elever fortfarande inte upplevs som tillräckligt bra. 

Detta trots att vi på skolan har infört mycket tydliga ordningsregler som bland annat inkluderar mobilförbud på 

lektionstid, att frånvaro tydligare får konsekvenser (ex indragna studiebidrag) och att rektor genomför mycket 

korrigerande samtal med elever om beteende eller skolresultat som inte uppfyller gemensamma önskemål.  

Intressant nog ser vi att resultaten trots allt blivit påtagligt mycket bättre detta läsår gentemot tidigare 

läsår. Uppemot 15 %-enheter bättre vilket i sig är glädjande och indikerar att det arbete som genomförs på 

skolan för att komma till rätta med olika former av brister är av god kvalitet och bidrar till ökad upplevd kvalitet 

på skolan.  

Vi ser att i princip alla resultat från Likabehandlingsundersökningen och Elevundersökningen visar på 

positiv utveckling. Elever är nöjdare överlag på skolan. Frågor så som trygghet, studiero, undervisningens 

kvalitet har alla positiva värden. Det finns mer att göra men resultaten indikerar att det vi gör är rätt saker. 

En intressant aspekt på resultaten kring elevers upplevda nöjdhet med skolan är att eleverna på 

TE-programmet i högre utsträckning än eleverna på EE-programmet känner sig nöjda och trivs på skolan. Det 

samma går att säga om eleverna i år 1 som trivs i högre grad i skolan än eleverna i år 3. Detta är 

omständigheter som personalen behöver gå djupare in på för att finna orsakerna till. 

För personalen på skolan är resultaten på elevenkäterna något som tas på stort allvar. Om en grupp elever 

inte trivs eller om de inte är nöjda med sin utbildning finns det risk att de inte kommer att vara motiverade för 

sin studiegång och därför ökar risken att också resultaten blir dåliga. Samtidigt är det så att skolan i första hand 

måste säkerställa att det just är det statliga uppdraget att bedriva en kvalitativt hög utbildning som är prioritet 
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nummer ett. Om elever upplever att utbildningens krav är höga kan det inte vara någonting som vi kan rucka 

på för att öka nöjdhet hos eleverna. Istället måste vi lägga energin på att få eleverna att lära sig att arbeta 

utefter de krav som ställs i skolan (och på framtida arbetsmarknad). Detta är också någonting vi har lagt ned en 

hel del arbete på under det läsår som varit och det är någonting vi kommer att fortsätta att prioritera. 

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  

All undervisning är nyckeln till elevernas framgång. Det är viktigt att undervisningen på skolan är väl 

genomtänkt och anpassad till individ och grupp. För att detta ska bli möjligt måste lärare ges tid och möjlighet 

att planera sin undervisning enskilt och tillsammans med kollegor. 

I utvärdering av undervisningen från föregående läsår framkom det tydligt att vissa elever har svårt att 

hantera och leva upp till gymnasieskolans krav och förväntningar gällande förkunskaper, eget ansvar och 

studieteknik. Detta är någonting som skolan och personalen känner till från tidigare år och skolan har under 

flera år haft ett tydligt fokus på att utveckla undervisningen för att på ett naturligt sätt väva in extra 

anpassningar för ökad tillgänglighet och måluppfyllelse. En sådan extra anpassning är de resurspass (veckovis 

extra lektion för varje kurs) som skolan erbjuder för elever som önskar eller bedöms behöva repetition eller 

riktat stöd i studierna. Tyvärr ger inte alltid detta fullt ut önskad effekt för alla elever. 

För att ge eleverna bättre förutsättningar att följa undervisningen, studera effektivt samt att ta eget 

ansvar för sina studier initierade skolan därför redan under vårterminen 2019 ett system som går under 

namnet ”Basundervisning”. Syftet var att minska lärarnas individuella extra anpassningar till förmån av 

“kollektiva anpassningar”. Detta innebär bland annat att vi gemensamt har format en tydlig 

undervisningsstruktur i syfte att hjälpa elever att lyckas i skolan och minskar lärares belastning. Studiedagar, 

lärteamsmöten och det vardagliga arbetet har genomsyrats av Basundervisning och det kollegial arbetet 

mynnade ut i ett dokument med tydliga ramar för lektionsstart, genomförande och avslut samt 

lektionsplanering, material och examinationer.  
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Vid läsårsstart 2019/2020 var kollegiet väl förtrogna med innebörden av basundervisning och 

undervisningsstrukturen sjösattes. Basundervisning har fungerat bra under läsåret om än att vissa delar har 

visat sig vara svåra att genomföra. Under hela läsåret har vi återkommit till frågor kopplat till Basundervisning 

för att försäkra oss om att arbetet utvecklas i rätt riktning.  

Gällande organisationen för det kollegiala lärandet har en timme i veckan varit schemalagt för detta 

syfte då skolans två lärteam på olika sätt arbetat med att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Lärteamen leds av skolans två förstelärare som ansvarar för processen i respektive 

lärteam. 

Det ena lärteamet deltar i ett treårigt Ifous projekt ”Lärares praktik och profession”. Syftet är att 

vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning 

formulerar och löser sina egna problem med avsikten att stärka elevers lärande och utveckling. Syftet är också 

att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grunden för 

gemensam kunskapsutveckling och ny forskning. 

 Deltagande lärare har identifierat utvecklingsområde i sin egen praktik, formulerat en forskningsfråga, 

planerat och genomfört aktioner som analyserats och dokumenterats. Aktionsforskningsstudierna har 

presenterats i gruppen, för det andra lärteamet och vid utvecklingsseminarier som anordnas av ifous. 

Innehållet i lärteamsträffarna har varvats med grupphandledning, individuell handledning, litteratur 

bearbetning samt egen planering och dokumentation.  

Det andra lärteamet arbetar med att fördjupa kunskaperna kring inlärningskognition. Syftet är att föra 

kollegiala samtal och erfarenhetsutbyten kring framgångs- respektive riskfaktorer för enskilda elever och för 

klasser som helhet.  

När det kommer till kurser som är kopplade till APL har vi på skolan aktivt valt att ca 15 % - 20 % av 

kurstiden ska förläggas under praktikperioden med uppföljning av betygsättande lärare på plats på 

praktikplatserna.  

En problematik som en liten enhet som NTI Lund har är att det kollegiala lärandet inte kan fokusera på 

ämnesutveckling och till exempel bedömning och betygssättning inom ramen för enskilda ämnen då de flesta 

lärare är ensamma med sina ämnen. Ett sätt att hantera detta är att låta lärare i Yrkesämnen samarbeta internt 

på skolan men också med övriga kollegor in regionen (SYD vilket inkluderar NTI Malmö, Helsingborg och 

Kristianstad). Hela kollegiet har genomgått en kurs i betyg och bedömning som gavs av Karlstad universitet. 

På skolan har vi fokus på att varje enskild lärare ska kunna driva och utveckla sin undervisning inom 

sitt eget ämne. Detta bland annat för att man som lärare på en liten skola ska kunna känna sig ansvarig men 

också fri inom sitt eget område. Vår ambition är att våra lärare i så stor omfattning som möjligt ska kunna 

samarbeta med ämneskollegor på skolan eller utanför skolan. I vissa ämnen är lärarna ensamma varvid vi 

försöker säkerställa att de kan samarbeta med en kollega på annan skola. 
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Vi har identifierat tidigare läsår och ännu mer läsåret 2019/2020 att lärarna inom yrkesämnen skulle 

gynnas av att ha mer samarbete än vad som tidigare varit fallet. Detta ser vi också vid olika utvärderingar där 

elever anger att det finns viss otydlighet vad de olika yrkesämnena innebär och vad som skiljer dem åt (detta då 

många ämnen har mycket snarlika namn). Därför förändrar vi organisationen för det kollegiala lärandet att gå 

från att bara ha två kollegiala processer igång samtidigt, Ifous och Kognitionsforskning, till att också tillskapa 

arenor och tid för att ett kollegialt lärande baserat på ämnesdidaktiken ska komma igång hösten 2020. 

Gällande det kollegiala lärandet under Corona, vårterminen 2020, kom skolledning och kollegiet 

överens om att den förändring som krävdes i form av arbetssätt och planering innebar en stor belastning på 

personalen. Detta i sin tur låg till grund för att de Kollegiala lärandegrupper som var igång sattes på paus för att 

istället skapa ett större, gemensamt och digitalt, kollegialt lärande för fjärrundervisningen. Detta var något som 

förefaller ha slagit väl ut då alla lärare, utifrån olika ämnen och digital kompetens, upplevde att de kunde 

bedriva meningsfull undervisning via de använda fjärr-lösningarna.  

 

Utvärdering av undervisningen 

I elevenkäter gällande undervisning har vi fått resultat som indikerar att eleverna i överväldigande 

majoritet är mycket nöjda med den undervisning de får. De fåtal lite sämre resultat vi får hör ofta ihop med att 

elever inte i alla delar är intresserade av de kurser som ingår i elevens valda utbildning. Detta för med sig att vi 

behöver jobba tydligare med att få elever att till fullo förstå vad den utbildning de har sökt syftar till.  

För att säkerställa att studieron är god på skolan har vi 2019 tagit fram helt nya ordningsregler. Dessa 

ordningsregler är i mångt och mycket ganska traditionella i sådan mening att de innehåller fraser om att vi ska 

behandla varandra på ett respektfullt vis. Dessutom tas frågor om att mobiltelefoner ej ska användas på 

lektioner behövt lyftas. Under läsåret 2019/2020 har ordningen blivit påtagligt mycket bättre på enheten. Vi 

tror att de nya reglerna, och personalens tydliga efterlevnad av dessa, är ett tydligt skäl till denna positiva 

utveckling.  

En annan sak som säkerställer både att undervisningens kvalitet och ordningen på skolan ska hålla hög 

nivå är att rektor och bland annat elevhälsopersonal gör lektionsbesök för att få insyn i varje klass process och 

uppträdande i undervisningssituationen. Rektor lägger dessutom visst fokus på lärares undervisning och varje 

lektionsbesök utgör underlag för samtal om pedagogik, ledarskap och lärandet. Rektor tittar under 

lektionsbesök på lärares arbete likväl som på klassen/elevernas klassrumskultur. En serie av lektionsbesök 

utgör en bild av lärares undervisning vilket enskilda lektionsbesök inte kan ge. Målet är att rektor har möjlighet 

att över tid se mycket undervisning från varje lärare och med varje klass.  

Gällande frågor kring betyg och bedömning arbetar lärarna mycket transparent på enheten då vi 

lägger mycket tid vid arbetet med EWS. Lärare som har nationella prov får också den vägen extra vägledning i 

betygssättningen medan yrkeslärare samverkar inom ämnena. Tyvärr har vi under våren 2020 varit förhindrade 

att genomföra nationella prov men vi valde då att istället genomföra olika former av “kursprov” för att på så 
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sätt kunna säkerställa en professionell och rättssäker betygssättning. Resultaten på kursproven (Matematik, 

Svenska och Engelska) som i hög utsträckning rättades gemensamt, var sådana som vid granskning visade sig 

väl korrelera med de betyg som senare sattes.  

Då vi i några ämnen (yrkesämnen) har enstaka lärare som är obehöriga har dessas betyg ansvarats för, 

och övervakats, av erfarna och behöriga kollegor som följt med i elevernas utveckling genom våra EWS-möten 

och kollegiala samtal.  

Basundervisningen har bidragit till att antalet individuella extra anpassningar minskat och att elever 

som verkligen har behov av anpassningar kunnat få mer individuell vägledning under ordinarie lektioner samt 

under resurspassen. Den tydlighet kring förväntningar och undervisningsstruktur som eleverna behöver för att 

ges förutsättningar att ta ansvar för sina studier har funnits i högre utsträckning sedan basundervisningen 

infördes. Upplägget av undervisningen är något vi menar är lärares professionella ansvar och något som lärare 

genom utbildning och erfarenhet lärt sig vilket gör att vi inte i alla delar låter eleverna påverka undervisningens 

genomförande. Däremot är det alltid viktigt att lyssna på eleverna vad de tycker är god undervisning och hur de 

önskar att undervisningen genomförs. Dessa åsikter försöker lärare sedan inkludera i sina planeringar.  

När vi kommer till frågan om inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen så ges eleverna i 

viss mån sådana möjligheter. Dock är det viktigt på skolan att både lärare och elever är medvetna om att det är 

läraren som är den professionelle som ska styra och leda undervisningen på sådant sätt som hen upplever ger 

effektivast väg till kunskaper.  

SLUTSATSER 

Totalt sett är undervisningens kvalitet ofta mycket hög. Vi har en bra kombination av erfarna lärare 

med tillskott av några nya lärare som med gemensam kraft kan skapa liv och lust i undervisningen och 

utbildningen. Att vi dessutom har tillgång till kompetenta lärare inom Nätverk och Fiber likväl som IT och 

Programmering gör att utbildningen blir väl avvägd mellan teoretiska och praktiska moment. 

Det förekommer att elever inte alltid är så förberedda på vad gymnasiet kräver utifrån mått som 

förkunskaper, eget ansvar och studieteknik. För sådana elever skapar vi bland annat riktat stöd, undervisning 

på lov och under APL-perioden vilket givit god effekt men vi har lärt oss att vi behöver tillsammans med elever 

identifiera kunskapsbrister och brister i studieteknik vid ett tidigare skede för att försöka kompensera för detta 

genom att ta upp frågor som studieteknik och ansvar i arbetet i skolan. 

Kommande läsår är det tredje och sista i ifous projektet och  skolan behöver enas om hur vi arbetar 

vidare med lärdomar som gjorts. I  dokumentationen, som är en del i aktionsforskningsprocessen, för man syn 

på vad man faktiskt gjort, resultat och lärdomar. Vår upplevelse är att samtliga deltagande lärare i gruppen 

känt en viss osäkerhet inför presentationen, är materialet tillräckligt bra, har jag kommit fram till något, 

är teorianknytningen tillräcklig osv. Vår analys är dock att det som sker kollegialt i dessa 

sammanhang är oslagbart då gruppens frågor och synpunkter leder till utvecklande dialoger 

och nya insikter. Vi är övertygade om att detta kommer att föra med sig utvecklande samtal kring hur vi lyckas 

ännu bättre med vår utbildning. 
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Till nästa läsår kommer vi lägga fokus på följande områden för att på så vis utveckla undervisningen och 

resultaten: 

- Fortsätta utveckla EWS- verktyget, som då sker i studybee, så att det ger önskad effekt för elevens 

lärande och måluppfyllelse. För att verktyget ska fungera optimalt ur alla professioners perspektiv 

behöver kollegiet bli mer samstämmiga vad gäller färg, extra anpassningar, kommentarer och 

uppföljning.  

- Studieteknik som en väg fram till högre resultat 

- Fortsätta arbetet med basundervisning, utvärdera och utveckla 

- Fortsätta arbetet med fokus på studiero och ordningsfrågor 

ELEVHÄLSOARBETE  

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Elevhälsan har haft ett distribuerat ledarskap där elevhälsa och rektor jobbar i nära samverkan där 

elevhälsans personal har stor frihet att driva arbetet snarare än att elevhälsan jobbar med delegerade 

uppgifter. 

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator och två specialpedagoger. Elevhälsan har ett väl 

fungerande samarbete med externa aktörer såsom exempelvis psykiatrin, polis, socialtjänst, habilitering och 

logoped. 

Elevhälsomöten genomförs varje vecka där samtliga i elevhälsan samt rektor närvarar. Ett väl 

utarbetat dokument har legat som underlag för arbetet för att tydliggöra vem som ansvarar för vad samt för att 

säkerställa att uppföljning sker. EWS-dokumentet och elevernas utvecklingsresultat har varit ett stående inslag 

där elevers utveckling mot kunskapsmålen följts och hanterats. Den organisatoriska förändring som tidigare 

gjorts som innebar att elevhälsan fått större och tydligare mandat att leda kollegiet och att fatta delegerade 

beslut har fallit väl ut och blivit en central integrerad grund i verksamheten. 

Diskussioner samt beslut i elevärenden tas i direkt anslutning till mötena.  Under året har 

specialpedagogernas handledande roll utvecklats, och i vissa fall betonats, i pedagogiska frågor. Handledning 

med lärare sker såväl enskilt som i mindre gruppsammansättningar, och i direkt anslutning till undervisning. 

Elevhälsoarbetet har tagit avstamp i aktionsforskning där specialpedagogerna granskar den egna rollen i 

handledningsmetodik och samtal för att utveckla goda och bärande grunder i det fortsatta arbetet. Ansvaret 

för att upprätthålla en röd tråd från EWS-mötena via lärteam ut i klassrummet vilar på specialpedagogerna och 

kurator. 

En ny arbetsgång för att tydliggöra lärarnas ansvar och elevhälsans uppdrag samt inkoppling kring 

åtgärder och insatser har tagits fram. Den undervisningsstruktur med Basundervisning som påbörjades under 

föregående läsår och som har varit ett fokusområde för skolan har fortsatt utvecklats under detta läsår.  

Basundervisningen har som mål att vara förebyggande och främjande. Detta för att ge eleverna förutsättning 

att lyckas och för att det åtgärdande arbetet ska vara proaktivt och på så sätt i efterhand ska minska. Detta ska 
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vara en integrerad del i lärarnas planering för undervisningen. Elevhälsans uppdrag ligger i att handleda och 

vägleda lärarkollegiet in i ett gemensamt förhållningssätt kopplat till basundervisning.  

EWS-mötena har letts av rektor tillsammans med specialpedagogerna och styrt diskussionerna mot 

olika sätt att förbättra undervisningen och resultaten. Alla undervisande lärare i en klass samt specialpedagog, 

kurator och förstelärare har delgett varandra framgångsfaktorer som rör allt från extra anpassningar på 

individnivå till arbetssätt och metoder som fungerar på gruppnivå. 

Elevhälsans har en avgörande roll i det systematiska kvalitetsarbetet genom ett tydligare 

dokumentationssystem som har utvecklats under året och genom utveckling av rutiner och 

dokumentationsmallar.  

Under fjärrundervisning har lektioner har hållits via Google Meet enligt schema. Elevhälsan har haft 

ett ökat ansvar för enskilda lösningar och uppföljning av elever för att avlasta lärare och mentorer. För att 

säkerhetsställa att alla elever har fått det stöd som de behövt för att kunna delta i fjärrundervisning har en 

stödstruktur upprättats som löpande uppdaterats i form av ett delat dokument i Google Drive. Särskild vikt 

lades på att dagligen följa upp närvaro. 

Fokusområdena har också detta syfte att öka måluppfyllelsen. Elevhälsans arbete bidrar till detta 

arbete. Ett av fokusområdena har varit att öka närvaron. Detta har skett genom uppföljning av frånvaron 

veckovis 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

På NTI Gymnasiet i Lund bedrivs ett systematiskt elevhälsoarbete. Elevhälsan är lättillgänglig och rör 

sig på skolan och i klassrummen för att uppmärksamma skolklimatet samt fånga upp elever som är i behov av 

stöd. Målet är att eleverna ska se elevhälsoteamet som en naturlig del av skoldagen. Elevhälsan arbetar 

kontinuerligt med att utgöra en länk mellan elev och lärare för att skapa möjligheter för lärande och ett gott 

relationellt ledarskap. Det kontinuerliga arbetet med lärarna har utvecklats och en fördjupning av 

specialpedagogernas inblick i lärarnas planering, genomförande av lektioner samt elevuppföljning har skett och 

etablerats, vilket är ett resultat av den samverkan som tidigare inletts.  

Elevhälsan arbetar aktivt med att förankra skolans likabehandlingsarbete hos såväl elever som 

personal. För att förankra skolans värdegrund och likabehandlingsfrågor är introduktionsperioden i årskurs 1 

särskilt viktig. Även fortsättningsvis integreras klassrumsdiskussioner och värderingsövningar kopplat till 

skolans värdegrund. Den arbetsgång som togs fram för att tydliggöra lärarnas ansvar och elevhälsans uppdrag 

samt inkoppling kring åtgärder och insatser har tagits fram kan utvecklas ytterligare framöver genom att 

tydligare dokumentera beslut om EHT-ärende.  

Tidiga insatser vid frånvaro genom kontakt med elev och vårdnadshavare har gett goda resultat. 

Under fjärrundervisningen ökade närvaron ytterligare även här kunde man se vikten av tidiga kontakter med 

elev och vårdnadshavare 

SLUTSATSER 

Elevhälsan har en tydlig roll som stöd för elever och personal. Elevhälsan är samspelt med såväl rektor 

som lärare och utgör en betydande komponent i verksamheten. EWS-mötena  är fortsatt en  arena för 

kollegialt lärande. Ämneslärarna delger där varandra hur lyckade extra anpassningar övergått till gynnsam 

ledning och stimulans för hela gruppen. På så sätt kan den ordinarie undervisningen bli tillgänglig för alla och 
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behovet av individuella extra anpassningar och stödinsatser minska. Detta är ett område som vi behöver 

fortsätta prioritera och utveckla.  

Elevhälsans och lärarnas nära samarbete samt tydliga ansvarsfördelning leder till att anpassningar 

skyndsamt sätts in och relevant information kommer berörda till kännedom vilket leder till en hög grad av 

examensnivå.  Vi behöver fortsätta att förfina de riktade insatser som EHT driver på såväl grupp- som 

individnivå och organisationsnivå med fokus på relationsbygge. Dessa insatser kan vara en bidragande orsak till 

fruktbar samverkan över och inom professionsgränserna samt med eleverna.  

Det är prioriterat att bibehålla och utveckla strukturen kring EWS, extra anpassningar samt 

elevinflytande däromkring.   Mentors ansvar kommer att förtydligas och utgöra en bärande roll i samverkan 

med elevhälsan. 

Rutinerna för utredning och uppföljning av särskilt stöd fungerar väl.  Ett utvecklingsområde i 

processen är att involvera elever ytterligare vid utvärderingstillfället. Ytterligare utvecklingsområde att elev ska 

ta ökat ansvar för att följa upp beslut som fattas vid EHK-möte 

Under vårens arbete med fjärrundervisning visade det sig att elevhälsoarbetet och det arbete som 

elevassistenter gjorde var av yttersta vikt. Skolan tog fram särskilda, digitala, strategier och arbetssätt för att 

möta upp elever som på olika sätt hade behov av “vuxna” i sin skolgång. De allra flesta av eleverna har därför 

lyckats väl under fjärrundervisingen. Dessutom har många elever, genom kontakt med EHT-personal och 

elevassistenter tidigt kunna signalera när det inte har känts bra så att tidiga insatser har kunnat sättas in. 

Fortsätta arbete med rutiner för att utveckla dokumentation och på så vis ytterligare säkerhetsställa 

att elever följs upp 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

Skolan har under året haft som mål att fördela ansvaret på samtliga yrkeslärare med kurser förlagda 

till APL. Anskaffning av platser och kvalitetssäkring har genomförts av APL-ansvarig EE och APL-ansvarig för T4. 

Första besöket har genomförts med elev och APL ansvarig lärare före APL perioden påbörjades, där 

genomgång  av kunskapsmatriser och handledarrollen behandlats. Bedömningen av elevernas lärande har 

integrerats i arbetsområden med kopplade kunskapskrav i StudyBee (ej T4 som har gjort detta i Learning 

Agreements vilket enkelt förklarat är en förklaring av vilket lärande studenten har som mål under sin praktik 

och vilket praktikplatsen ska fokusera på). Trepartssamtalen dokumenteras i utarbetat bedömningsdokument 

som sedan överförs till StudyBee. Eleverna har fört loggbok under hela perioden. Fyra elever i T4 har genomfört 

fyra veckor i Galway på Irland  inom ramen för Erasmus + (totalt jobbade eleverna 15 veckor i ett projekt med 

företag på Irland. Tyvärr så gjorde pandemin att 11 veckor fick förläggas till Sverige och via distans).  

UTVÄRDERING AV APL 

Alla elever i åk 2 och T4 har erbjudits plats. På grund av brist på företag fick under ordinarie period för 

åk 2 erbjöds några elever att genomföra en del av perioden på skolan och 4 veckor i en ny period i 

februari/mars. Vissa platser kan inte erbjuda bedömning mot samtliga kunskapskrav på EE programmet 

medans T4 har ett gott samarbete med näringslivet och har därmed kunnat erbjuda platser. Programråd har 

inte genomfört för våra yrkesutgångar och T4 på grund av pandemin. 
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Under våren hade endast ett fåtal av våra elever i åk 3 möjligheten att genomföra sin APL på företag. 

Övriga elever deltog i undervisning på distans med APL liknande uppgifter inklusive olika former av 

certifieringar. När möjligheten öppnades för att ha ett fåtal elever på skolan så genomfördes också detta. 

Internationalisering är en fortsatt värdefull aktivitet för att förbereda eleverna inför möjligheten att 

jobba utomlands. 

SLUTSATSER 

Programråd måste planeras och genomföras under hösten. Så att vi inte tappar kontakten med 

näringslivet då vi inte under våren har kunnat genomföra programråd. 

Fortsätta jobba med att förbereda eleverna på hur det är att genomföra APL.  

Fortsätta med den tydliga struktur som vi har genomfört våra möten med APL platserna under året 

(Lärare-Handledare-Elev). Vid första mötet med företag som tar emot elever med särskilda behov bör 

specialpedagog/kurator medverka. 

Under hösten ta fram en app med närvaro och loggbok. T4 eleverna kommer att få uppdraget att 

utveckla en beta. 

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. 

Enligt styrdokumenten har skolan ett demokratiskt uppdrag att främja ett klimat där eleverna kan 

känna sig trygga och respekterade. På NTI Lund är värdegrundsarbetet integrerat i modellen med 

basundervisning där läraren ansvarar för att klassrumsklimatet är tryggt och inkluderande. Konkretiserat 

innebär detta att läraren ansvarar för placering i klassrummet, gruppindelning och stöttar eleverna i det sociala 

samspelet genom att t.ex. agera aktivt för ett vårdat språk och respektfullt bemötande av kamraterna. I detta 

ingår att läraren själv agerar professionellt och i sitt ledarskap är medveten om sin roll som förebild. I skolans 

demokratiska uppdrag finns flera delar som att främja jämställdhet, se alla elever, ta hänsyn till deras skiftande 

behov och förutsättningar, låta alla komma till tals samt tillse att alla lyssnar på varandra och respekterar 

varandras olika åsikter. Ett normkritiskt förhållningssätt öppnar dörrar för elevernas identitetsskapande under 

gymnasieåren, som är en tid i livet när många elever formar sin personlighet. I ett flertal ämnen bearbetas 

värdegrunden systematiskt genom debatt och argumentation, studier av  ideologier samt etiska 

resonemangsmodeller. 

I Skolverkets allmänna råd rekommenderas att i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

genomföra en årlig kartläggning. Academedia och därmed NTI Lund  genomför årligen en sådan 
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likabehandlings- och värdegrundskartläggning via en enkät till elever och personal. Utifrån resultatrapporten 

analyseras förbättringsområden och nödvändiga insatser, vilka även dokumenteras i skolans årligen reviderade 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Eleverna inkluderas i uppföljningsarbetet genom att de 

delges resultat från kartläggning och skolans likabehandlingsplan samt får möjlighet att diskutera och komma 

med synpunkter. 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

På NTI Lund råder en lugn och trygg miljö. Då det är en liten skola har personalen en nära och 

förtroendefull relation till eleverna. Eleverna blir sedda i hög utsträckning och det finns ett brett skyddsnät som 

fångar upp de flesta elever. Bemötandet i klassrummet präglas av respekt och omtanke. De flesta elever känner 

sig trygga på skolan. Störst trygghetsskapande insatser läggs på eleverna i årskurs 1 där mentor, undervisande 

lärare, resurspersonal och elevhälsa i ett nära samarbete planerar såväl proaktiva som reaktiva insatser. 

Skolans tillämpning av basundervisning har visat sig positivt för det proaktiva arbetet. Stundom uppstår dock 

situationer, mellan elever eller mellan elever och personal, vilka kräver aktivt ingripande. När behov uppstår 

sätts omgående åtgärder in för att komma tillrätta med uppkommen problematik, såsom möten, gruppsamtal 

och individuella samtal. För omyndig elev kontaktas vårdnadshavare då situationen påkallar ett sådant 

förfarande. Vid allvarligare förseelser tillämpar skolan en åtgärdstrappa.  

För att öka elevinflytandet har under året ett aktivt elevråd med representanter från alla klasser 

upprättats. Vid regelbundna möten sker ett strukturerat arbete där elevers synpunkter och idéer fångas upp.  

SLUTSATSER 

- Trots att värdegrundsarbetet är väl förankrat och identifierat som någonting som är viktigt på skolan               

tycker vi oss se att det finns mer arbete att göra för att skolan ska bli ännu bättre: 

- En mer riktad marknadsföring för att utjämna en sned könsfördelning i elevunderlaget. Samtidigt är              

det viktigt att eleverna bemöts som individer och inte som representant för ett genus.  

- Personal bli mer enhetliga i sitt efterföljande av riktlinjerna ovan.  

- Mentorer bör utses för ny personal för att vägleda dessa i basundervisning och mentorsrollen för               

elever.  

- Personalen behöver också bli bättre på att synliggöra vad elevinflytande i undervisningen innebär, då              

lärarna ofta anser att eleverna har större inflytande än vad eleverna speglar i sin upplevelse.  

- För att öka tryggheten bör om möjligt elevernas mentor finnas nära eleverna i det vardagliga               

skolarbetet.  

- Ett intensifierat arbete kring språkbruk bör inledas. I kartläggningar har framkommit att ett flertal              

elever reagerar på ett hårt och stundtals grovt språk. All personal måste agera förebilder och diskutera                

med eleverna vilka signaler som sänds genom ett visst språkbruk. Ingripande mot grovt språk i               

samtliga skolutrymmen; klassrum, korridor, matsal, skolgård mm,  bör ske regelmässigt. 
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

I stora drag vet skolan och dess personal vad som är viktigt att utveckla för att skolan ska lyckas ännu 

bättre med elevernas resultat och trivsel. Det handlar i mångt och mycket om att skapa lärandesituationer där 

arbetsro, lärlust och kunskapsmål kombineras med trivsel, ambitioner och framtidsperspektiv. Detta försöker 

skolan göra genom att satsa på Basundervisning som på ett vis kan säga nå alla de prioriterade områdena om 

systemet genomförs framgångsrikt.  

I skolans arbetsplan har vi valt att lite mer specifikt lyfta fram de områden vi menar behöver  för att 

tydligare peka på vilka delar som är prioriterade det kommande läsåret. Dessa områden är:  

1. Undervisning: Tydlighet och strukturer när det gäller yrkesämnena 

2. Elevnärvaro 

3. Basundervisning 

4. Arbetsro 

5. Implementering av systemet StudyBee:EWS 

Vi på skolan tänker att detta är många och stora områden att arbeta med inom ramen för skolans 

utveckling men samtidigt tänker vi att det inte gärna går att arbeta med någon av dem utan att också beröra 

andra delar. Därför är planen att dessa områden är de områden som i stort är basen för en treårsperiod där 

skolan har ambitioner att utvecklas från en fungerande och på många sätt en bra skola till att bli en mycket bra 

skola som på allvar kan skapa ett stort mervärde för eleverna.  

 

OM SKOLAN  

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

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

IT-programmet 33 30 22 

TE-programmet 23 25 22 

Gymnasieingenjör 6   

Totalt* 62 55 44 

*Antal elever maj 2020 
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PERSONAL 

Lärare: 14 

Administration: 1 

Elevhälsa: 4 (2 specialpedagoger, 1 kurator, 1 skolsköterska) 

Skolledning: 1 rektor (och en lärare som också är biträdande rektor) 

Elevassistenter: 3 

Bibliotekarie: 1 

Arbetslag: 2 st. GG (Gymnasiegemensamma lärare) och YRK. 

LOKALER 

Skolans lokaler är små och delvis begränsade därav. Till exempel finns inga naturliga uppehållsytor 

utan skolans korridorer har fått ha sådan funktion. Men samtidigt är de lokaler som finns tillgängliga ofta av 

hög kvalitet och skolan är dessutom vacker. I skolan har vi både Makerspace, El-verkstad, 

Nätverks-undervisningslokal och ett skolbibliotek. Dessutom har vi tillgång till matsal i nära anslutning till 

skolan och tillgång till idrottshall inne i Lund.  

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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T4: Gymnasieingenjör  

ORGANISERING AV UTBILDNINGEN  

För läsåret gjordes en uppdelning av tjänsterna för T4 på det sätt att en lärare fick huvudansvar för 7 

av de 8 kurserna eleverna läser. Vi valde dock att ha ytterligare en lärare involverad i utbildningen, med ansvar 

för kursen Programmering 2, för att på så vid ha ett kollegialt samarbete och kvalitetsperspektiv i utbildningen.  

I början av höstterminen gjordes en ordentlig genomgång av de delar av kurserna som skulle förläggas 

till praktikplatser och en utbildningsplan gjordes för de delar vi skulle ta hand om lokalt på skolan.  

Samtliga kursmål återfanns i de projekt som eleverna deltog i och genomförde på skolan. Fortlöpande 

utvärderades elevernas kunskaper och resultat och noterades i en kursmålsmatris.  

Resultatet av projekten låg också till grund för anpassningar av nästkommande projekt där nivå och 

specifika förväntningar justerades för den enskilda eleven. 

Kvalitetssäkring bestod av tre delar.  Certifieringsprov prövar delar av kursmålen. Samtliga elever 

genomförde och klarade minst två certifieringar inom mjukvaruutveckling. Den andra delen var de Learning 

Agreements som användes i samband med praktiken utomlands. Den tredje delen var sambedömning där 

lärarna diskuterade elevernas kunskapsnivåer och utveckling. Resultatet av dessa tre delar ligger till grund för 

att bedömning och betygsättning blir korrekt. 

Strax efter att T4’s praktikperiod påbörjats drabbades världen av Corona. Resultatet blev att vi var 

tvungna att kalla hem samtliga elever från utlandspraktiken efter fyra veckor. Då vi pratat med både elever och 

företagen enades vi om att fortsätta praktiken tiden ut (6v kvar). Då denna tid löpt ut ville både elever och 

företag att eleverna skulle fortsätta sin praktik i ytterligare fem veckor, vilket inte innebar några problem då 

eleverna låg i fas med sin kunskapsinhämtning. Två av eleverna var under tiden sysselsatta med ett annat 

projekt åt Svenska Kyrkan och hade redan arbetat på distans sedan vecka 8 och fortsatte under tiden fram till 

slutet på samma sätt. För vår del innebar distansarbete inte några problem. Vi genomförde möten, uppföljning 

och trepartssamtal via skype/discord/meet. Ingen undervisning bedrevs under den här tiden. 

 

SLUTSATSER 

Den bedömning som vi gjort av det gångna året är att vi nått ett bra resultat överlag. De projekt vi 

genomfört innan Corona bröt ut har varit lyckade. Eleverna känner att de fått växa och utvecklas och tycker att 

det vi jobbat med varit relevant. Kanske har vi lagt något för mycket tid på repetition i början av läsåret (för att 

fånga upp de som saknade mest grundkunskaper). Särskilt nöjda har eleverna varit över praktiken som de fått 

och som de menar har gett dem väldigt mycket kunskaper.  

Det absolut mest roliga har varit att se hur eleverna har vuxit som människor och lärt sig ta ansvar för 

sitt arbete, sin grupp och för sin utbildning.  

Det finns dock några områden som vi skall förbättra inför nästa år och dessa redovisas nedan: 
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● Teknik: den projektor vi haft under året har varit bristfällig.  

● APL: Inför nästa omgång av Erasmus+ ska vi skriva ihop en förenklad beskrivning av kompetenser och 

förväntningar som samarbetspartnern kan använda sig av. De hade i viss mån svårt att förstå 

facktermer och liknande och det gör rekryteringen onödigt svår för dem.  

● Kursinnehåll: Efter att under året haft utvärderingar med elever och företag i Galway kommer vi att 

genomföra några smärre förändringar i det innehåll vi för närvarande har samt i vårt arbetssätt. 

Främst är det en produkt som heter Angular som vi skall välja istället för Vue, men också ett större 

fokus på det agila arbetssättets mer komplexa delar. Inget av detta har varit brist eller 

tillkortakommande men det är en del i förbättringsprocessen. Det gör oss bättre. 

● Diversifierade kursmål: Trots årets lilla grupp var kunskapsnivån i den väldigt varierad. Nivån spände 

från den elev som behövde extra anpassningar till den elev som i princip var anställningsbar redan från 

början. Detta gör att jag inför nästa år kommer att ha förberett projekten på ett sådant sätt att alla 

kan komma till sin rätt och utmanas på den nivå de befinner sig. 

● Programråd: En flexibel form av programråd skall inrättas redan under hösten. Målet är att ha detta 

klart innan November månads ingång. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
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BILAGA 2 - RESULTATBLAD INDIKATORER 

Undervisning 

 

Trygghet 

 

Upplevd kvalitet 
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