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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
Vilket läsår! NTI Gymnasiet i Malmö har haft ett både utmanande men utvecklande läsår på många sätt och vis.
Dels har intresset för vår skola inneburit kö in på båda program och fulla klasser, dels har situationen med
Covid-19 tvingat oss till nya lärdomar genom fjärr- och distansundervisning. Med facit i hand lyckades vi öka
måluppfyllelsen för årskurs 3 (andelen elever med examen), men fick öppna skolan i slutet av terminen och
erbjuda lovskola för åk 1 och 2 som behövde komma i kapp. Engagemanget från elever, lärare och
vårdnadshavare har varit enorm under denna tid på ett mycket positivt sätt där alla hjälpts åt att stötta våra
elever som studerat hemifrån. Skolan har även varit öppen för elever med behov av särskilt stöd som kunnat
studera på plats med studiecoacher.
Förutom att ställa om till fjärr- och distansundervisning under våren, har lärarna genomgått en gemensam
betyg- och bedömningskurs via Karlstads Universitet, deltagit i ett närvarofrämjande projekt och arbetat med
motivationshöjande inslag för eleverna på skolan. En sådan satsning är vad vi kallar “NTI Challenge” - en
utmaning där eleverna klassvis tävlar med varandra månadsvis för att i slutet av läsåret ta hem segern och göra
någonting trevligt tillsammans. Vi är en skola som ligger i framkant inom teknik och IT- men vi vet också att
social kompetens och goda relationer är minst lika viktiga inför framtiden.
Till hösten ser vi fram emot att äntligen ta emot samtliga elever i våra lokaler igen!
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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

Skolan har gjort en rejäl resa detta läsår vad gäller måluppfyllelsen och når upp till riksnivå för första gången
någonsin. Det är framförallt eleverna på IT-programmet (EE i tabellen) som gör ett lyft med 97% behöriga
elever, medan Teknikprogrammet landat på 83%. Vi har under året arbetat med särskilt stöd i mindre grupper
för att hjälpa elever med svårigheter i matematik vilket har gett ett gott resultat på båda program. Vi valde
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även att bjuda in elever i åk 3 till skolan i mindre grupper under fjärr- och distansundervisningen för säkerställa
att de fick den hjälp de behövde för att nå examen. Till vår hjälp med detta har lärarna haft tre studiecoacher
som arbetat med olika slags särskilt stöd under ledning av specialpedagog och elevhälsan. Stödinsatser likt
dessa har varit avgörande för den ökande andel elever med examen detta läsår. På teknikprogrammet (TE i
tabellen) är det framförallt matematiken och fysiken som ytterligare behöver stöttas upp för att öka
måluppfyllelsen. I nuläget har vi lagt om undervisningen i dessa ämnen i ett nytt projekt som tidigast kan
utvärderas i januari 2021. Vad gäller skillnader i måluppfyllelse för pojkar och flickor är det svårt att säga något
då endast tre flickor tog studenten våren 2020. Fördelningen blir helt enkelt missvisande.
Gällande den genomsnittliga betygspoängen ökade denna en aning i år mot föregående år, men inte särskilt
mycket (0,6). Här finns en utmaning på framförallt Teknikprogrammet där mer än 13,6 i betygspoäng krävs för
att komma in på flera utav de tekniska utbildningarna. Vi behöver bli bättre på att utmana eleverna att sträva
efter att inte bara nöja sig med ett E eller ett C i betyg - de behöver motiveras att nå betygen A och B i större
utsträckning för att komma in på attraktiva utbildningar efter gymnasiet.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Detta läsår har andel F minskat från 16% till 11%. Det är även glädjande att se att andelen A i betyg ökat med
några procentenheter på totalen. Målet med undervisningen är alltid att utmana samtliga elever oavsett
förkunskaper, intresse eller motivation. Att eleverna på yrkesprogrammet har fler E är både en utmaning och
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en glädje. Hellre ett E än ett F - men hur motiverar vi yrkeseleverna att nå än högre? De kurser som under året
varit mest utmanande för måluppfyllelsen totalt på skolan är kursernar Ma3c, Ma 4 och Svenska som
andraspråk 3. Här behöver vi ta nya krafttag till nästa läsår.

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. Lärarna arbetade under den senare delen av vårterminen med kortare kursprov via
fjärrundervisning där digitala verktyg som Examnet och Inspera användes tillsammans med Google Meet.

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

Skolans nöjdhetsindex har minskat en aning de senaste åren samtidigt som skolan har växt med ca 70 elever. Vi
vet att de finns en längtan bland våra elever efter utökade lokaler, fler fritidsaktiviteter efter skoltid, bättre
skolmat och andra inslag som visserligen är viktiga, men som inte får ta fokus från skolans kärnuppdrag som är
en god undervisning och utbildning i en trygg miljö. Elevernas rekommendationsgrad och trivsel är däremot
stabil och har ökat en aning de senaste åren. Elevrådet kommer ges än mer utrymme under nästa läsår för att
arbeta med de bitar som i ett elevperspektiv ökar nöjdheten hos dem med vår skola.

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:
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●

Undervisning och kollegialt lärande

●

Elevhälsoarbete

●

Arbetsplatsförlagt lärande

●

Normer och värden

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE
Våra två förstelärare och vår lektor, har tillsammans med skolledningen och specialpedagog, arbetat med
kollegialt lärande på onsdagar utifrån våra fyra lokala arbetsmål som handlat om måluppfyllelse utifrån det vi
kallar “basen” och “formen” (planering, arbetssätt och form), studiero med fokus på ledarskapet i våra
klassrum, samt ökad närvaro och studiemotivation. En av förstelärarna har arbetat och coachat lärarna i hur de
på ett effektivt sätt dokumenterar och planerar sin undervisning och vilka de bästa verktygen utifrån våra
lärplattformar är. Hen har även arbetat med att visa upp och inspirera lärarna till tydlighet i
lektionsplaneringar, bedömning och återkoppling för eleverna. Vår andra förstelärare har haft i uppdrag att
arbeta med lärarna kring lågaffektivt bemötande och varför det är viktigt på vår skola kopplat till
professionalitet och ungdomars mornad i gymnasieåldern. Vår lektor har uppmärksammat den senaste
forskningen kopplat till effektiv undervisning och ungdomars kognitiva förmågor. Tillsammans har vi gett oss på
uppgiften att vrida och vända på elevernas motivation och ibland avsaknaden därav. Hur får vi dem att behålla
sin motivation? Vad fick en hel del av dem att bli extra motiverade när de gick över från undervisning i skolan
till fjärrundervisning? Lärarna har även arbetat i lärteam under läsåret där de studerat en kurs vid namn
“Betyg- och bedömning” via Karlstad Universitet. I denna kurs låg fokus på att bli bättre gällande att förtydliga
för elever vad de behöver lära sig och varför. Kursen tog upp på vilket sätt betyg sätts och varför det kan vara
svårt ibland. Efter att kursen avslutats fick lärarna träffa kursledaren från Karlstad universitet för en heldag med
frågor och diskussioner. Responsen från lärarna upplevdes som positiv Det har varit ett spännande kollegialt
år med många bra samtal, föreläsningar samt tid för reflektion på dessa områden ovan nämnda områden.
UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN

De insatser vi gjort för att öka elevernas motivation har handlat om ökad variation i undervisningen,
differentierad undervisning samt fler praktiska inslag. Detta gav under året en ökad motivationsinjektion i
speciellt åk 2 och 3. Eleverna är nöjda med lärarnas undervisning överlag, men de tar upp i enkäterna att de
önskar mer variation och tydligare återkoppling på de examinerande uppgifterna. I skolans EWS (early warning
system) är det tydligt att vissa kurser kräver mer extra anpassningar på gruppnivå och att hög frånvaro i dessa
kurser slår hårt mot betygen. Elever önskar precis som lärare att lärandet ska ske under lektionerna och att
undervisningen ska vara effektiv. Det blir tydligt i elevenkäterna att de lärare som inte håller ordning och reda i
klassrummet misslyckas med att hålla eleverna motiverade och inspirerade inför lärandet.
SLUTSATSER

Vi behöver bli ännu bättre på variation i undervisningen framöver för att möta alla elevers behov. I flertalet
kurser behöver extra anpassningarna bli fler och tydligare. De lärare som arbetar med differentierad
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undervisning lyckas bättre och får fler elever med högre betyg i sina grupper. Till sist behöver vi fortsätta att
arbeta förebyggande och främjande för att få myndiga elever att inte välja att stanna hemma i den grad de
gjorde under förra läsåret. Vi har också kommit fram till att vi behöver fortsätta ett strukturerat och specifikt
arbete för att bli bättre vad gäller elevernas studiero under lektionerna. Detta är direkt kopplat till ledarskapet i
klassrummet och vi ser att de lärare som väljer strategier för att vara engagerade i hela klassrummet under
hela lektionen är de som uppnår bäst klassrumsklimat och därmed studiero. Mycket fokus har även lagts på
arbete med extra anpassningar och motivationshöjande insatser i vissa klasser under året. Elevhälsa och
studiecoacher har specifikt varit involverade i detta arbete.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsan består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Rektor ingår också i
EHT (elevhälsoteamet) som har två möten varje vecka. Nära samarbete finns med skolans SYV. Skolpsykolog
och skolläkare medverkar i elevhälsan både systematiskt och vid behov. Elevhälsan (skolsköterska,
specialpedagog, kurator) samverkar också kontinuerligt och systematiskt med mentorerna och lärarna vid t ex
gemensamma mentors-möten varje måndag, personalmöten, skolutvecklingsmöten varje vecka och andra
formella och informella möten. Ett förnyat arbete kring extra anpassningar och utvärdering av dessa togs i bruk
under läsåret vilket gjorde det lättare för skolledning och rektor att ha god koll på hur resurserna bäst skulle
fördelas.
Den största effekten för skolans måluppfyllelse kopplat till elevhälsans arbete har definitivt varit det
organiserade arbetet kring särskilt stöd och extra anpassningar i kombination med studicoachernas insatser för
enskilda elevers behov. Vår specialpedagog har uppmärksammat, utvärderat och arbetat med våra lärare för
att hitta vägar att nå elevernas behov och se dem lyckas. Vi har även haft en kunnig studiecoach inom matte
och fysik som arbetat i liten grupp med elever i behov av särskilt stöd under ledning av vår specialpedagog.
Ärendegången för att uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd tar sitt
avstamp i det vi kallar EWS (Early Warning System). Lärarna arbetar med att stämma av hur det går för samtliga
elever en gång i månaden med hjälp av ett färgschema. Färgerna som är aktuella är grön, gul och röd. När en
elev markeras som gul dokumenterar läraren de extra anpassningar som hen arbetar med eller planerar att
arbeta med för att hjälpa eleven tillbaka till färgen grön. . Eleven lyfts även med samtliga undervisande lärare
under en elevavstämning eller klasskonferens. Elevhälsan arbetar ständigt med att kartlägga elever som har
fått en eller flera gula markeringar. När en elev blivit markerad två månader i rad med färgen gult planeras
ytterligare åtgärder och rektor beslutar om en utredning av särskilt stöd ska genomföras. I de flesta fall handlar
det om att hjälpa elever att arbeta ikapp och få extra tid med undervisande lärare. Sådan hjälp erbjuds varje
vecka under en så kallad studietid. När beslut tagits av rektor om att en elev är i behov av särskilt stöd, planeras
detta in tillsammans med specialpedagog, ämneslärare och eventuell speciallärare eller studiecoach. Det kan
handla om utökat stöd i liten grupp, en till en stöd i klassrummet eller utökad undervisningstid. Det särskilda
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stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Under läsårets gång hade skolan 28 pågående åtgärdsprogram.
Elevhälsans främjande och förebyggande arbete gällande närvaro gav god effekt i samtliga årskurser under
läsåret. Hela personalgruppen deltog i en satsning kallad “Närvarolyftet” i början av höstterminen. Detta
projekt blev en injektion att på nytt få upp ögonen för olika vägar att öka elevernas närvaro i skolan.
Mentorerna arbetade både åtgärdande och främjande på en helt annan nivå under detta läsår. Fokus att
upptäcka frånvaro tidigt och sätta igång en utredning har varit viktigt för alla. När verksamheten flyttades över
på distans i mars på grund av covid-19, tog ett nytt upplägg fart, där samtliga elever som inte deltog blev
uppringda samma dag av någon från skolan. De elever som då kände att de behövde stöd genom att studera på
skolan erbjöds att komma in och studera i liten grupp trots pågående distans och fjärrundervisning. Arbetet
med att utreda frånvaro enligt en modell från huvudmannen visade sig vara effektiv i detta sammanhang.
UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
SLUTSATSER
Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt närvarohantering har varit lyckat och gett en fantastisk
måluppfyllelse detta läsår! Nu gäller det att vi lyckas hålla fast vid detta igen och igen! Ett utvecklingsområdet
för skolan är att bli bättre på att anpassa undervisningen för större elevgrupper och inte låsa sig vid att
fokusera för mycket på individnivå. En hel klass kan må bra av de anpassningar vi ibland gör för två av eleverna
i klassrummet! Till nästa år kommer vi lyfta gruppen som arbetstema och träffas lite oftare och prata om hur
det går för specifika klasser och gruppkonstellationer. Självklart håller vi fokus på eleverna en och en när vi
arbetar med EWS, men att lyckas på gruppnivå kan ge dragkraft år fler elever och på samma gång.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
APL-perioderna ligger under våren i årskurs 2 (åtta veckor) och under hösten i årskurs 3 (sju veckor). Skolan har
en APL-samordnare som arbetar med att hitta, förvalta och sammanlänka företag med våra elever. Våra
yrkeslärare både ringer APL-platserna och besöker dem under de veckor eleverna är ute och håller
trepartssamtal. APL-samordnaren har ständig kontakt med företagen och bistår även eleverna via telefon och
e-post om frågor dyker upp som behöver lyftas. Elever som av någon anledning önskar byta APL-plats får alltid
träffa APL-samordnare och rektor för ett samtal innan byte sker. Under året hölls två programråd, ett analogt
och ett digitalt. I årskurs 2 och 3 förläggs delar av samtliga fördjupningskurser ut på APL där de aktuella
yrkeslärarna gör besök och utvärderar samt bedömer momenten och kunskaperna kopplat till dessa områden.
UTVÄRDERING AV APL
Fokus under läsåret har varit att hitta bättre APL-platser med större möjligheter än tidigare, att de kan erbjuda
de specifika IT-relaterade arbetsuppgifter som krävs för att våra elever ska bli förberedda inför examensdagen.
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Detta kan ibland vara en utmaning för de elever som har behov av särskilt stöd då företag har väldigt små
resurser att ta emot dessa elever. Trots detta erbjöds alla våra elever åtminstone en APL-plats, och i stort sett
alla elever genomförde perioderna utan problem. Ett fåtal elever fick byta plats, men på det hela stora var det
ett mycket bra år vad gäller det arbetsplatsförlagda lärandet, detta trots att Covid-19 försvårade och
komplicerade samarbetet med företagen för åk 2 under våren 2020.
Slutsatser
Vi ska kontinuerligt arbeta för att höja kvalitén på befintliga APL-platser. Detta görs främst genom att bibehålla
de goda relationerna med kvalitativa APL-företag som vi redan har, samt öka samarbetet med företag och möta
deras framtida behov av arbetskraft. Fortsatt arbete med att få eleverna att förstå hur viktigt APL är och vad
det kan leda till som till exempel eventuell anställning alternativt god referens vid framtida arbetssökande för
eleven. Fördjupat kollegialt stöd för yrkeslärare som inte har så stor erfarenhet av att vara kontaktperson vid
APL och då speciellt avseende trepartssamtalet. Fortsatt konstant reflektion och diskussion kring alla de
aspekter som berör APL, främst mellan skolledning och APL-ansvarig.

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.
Varje år genomför NTI Gymnasiet två anonyma elevenkäter i syfte att undersöka och kartlägga eventuella
hinder och risker för diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Resultatet av de genomförda
undersökningarna ligger till grund för vilka områden skolan kommer att fokusera på för att öka trygghet och
trivsel på skolan. Personalens upplevelse väger också in i detta arbete och fokusområdena syftar till att främja
en trygg skolmiljö samt förebygga och åtgärda de eventuella hinder och risker för diskriminering eller kränkning
som undersökningarna visat på. Skolans elevskyddsombud samt elevrådet har hittills varit involverade i
trygghetsfrågor i de möten som hållits med rektor under läsåret.
Fokusområden
NTI Gymnasiets fokusområden utifrån genomförda undersökningar under läsåret 2019/2020 var följande:
●
●
●
●

Respektfullt bemötande elever emellan
Goda relationer mellan lärare och elever
Ökad studiero i vissa klasser
Ökad trygghet under luncher och raster på de allmänna ytorna

Kartläggningarna som genomförts visar att 94% av eleverna känner sig informerade om skolans
värdegrundsarbete och vad likabehandling innebär. 86% av dem uppger att de känner förtroende för att skolan
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tar tag i problem som uppstår. 86% av eleverna uppger vidare att de känner sig trygga på skolan varje dag. 10%
uppger att de blivit illa behandlade av elever någon gång under skoltid. Detta handlar om många olika saker
men vi kan se att vi behöver arbeta vidare med bland annat språkbruk där tendenser till rasism och homofobi
har kommit upp till ytan. Eleverna uppger att raster och luncher är tider då otrygghet kan uppstå.
Planerade och genomförda åtgärder:
NTI Gymnasiet arbetade under läsåret 19/20 med följande främjande, förebyggande och åtgärdande arbete
kopplat till resultaten ovan och de önskemål vi ser:
Främjande arbete
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Genomgång av skolans riktlinjer mot diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier i
samtliga klasser.
Ledord om skolans värdegrund uppsatta i varje klassrum.
Föräldrakvällar med inbjudna föreläsare (psykisk hälsa, datorspel, droger) under VT 20..
Besök på ungdomsmottagningen för alla i åk 1.
Meningsfull fritid: skolan samverkar med personal från Förebyggandesektionen i Malmö stad som
besöker eleverna i cafeterian varje onsdag. Eleverna får exempelvis hjälp att hitta en meningsfull
fritidssysselsättning efter skoltid.
Rastaktiviteter, spel och pyssel med Kraftstationen och ATIM i cafeterian.
NTI-meet: Skolan anordnar ett LAN, pingisturnering, spel och aktiviteter på kvällstid.
Pingisturnering efter skoltid.
Skolans E-sportsförening.
NTI-Cup: fotbollsmatch mellan elever och personal under VT 19.
Sex- och relationer-tema åk 1.
Lägerskola i åk 2.
En särskild plats för bön finns tillgänglig vid önskemål. Behörighet till detta rum beviljas av rektor.

Förebyggande och åtgärdande arbete
●
●
●
●
●
●

●
●

Föreläsning om spelberoende och ansvarsfullt spelande för åk 1.
Föreläsning och alkohol, narkotika och tobak åk 2.
Hög vuxennärvaro i cafeteria, korridorer och vid elevingång för att främja ett tryggt klimat.
Förebyggande och åtgärdande insatser genom en studiecoach för att reducera skolk och låg närvaro i
syfte att främja måluppfyllelse.
Motiveringsgrupp med en studiecoach.
Främja ett gott språkbruk mellan elever och mellan elever och personal på skolan. Personalen är
ständigt aktiva och markerar mot kränkande språkbruk i klassrummet, i skolans gemensamma
utrymmen och på nätet.
Värdegrundspass på tema: bemötande, sammanhållning, trygghet och normkritik. Åk 1-3.
Skolan genomför årskursintegrerade aktiviteter under läsåret för att förebygga åldersgrupperingar och
främja en god sammanhållning på skolan.
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UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Vi har ett mycket bra främjande och förebyggande arbete på skolan. Vi tar kränkningar på allvar och arbetar
systematiskt med trygghetsfrågor vilket visar sig i de enkäter eleverna svara på kopplat till trygghet. Under
läsåret gjordes två anmälningar till huvudmannen gällande kränkande behandling. Året visar oss att vi haft gott
om resurser och tid att ta hans om incidenter innan de eskalerat att bli kränkningsärenden. Vi kommer
fortsätta att arbeta med hög vuxennärvaro under raster och luncher. Elevrådets återkoppling samt
elevskyddsombudens roll i detta arbete har varit viktigt och kommer att fortsätta att vara viktigt. Elevhälsans
engagemang och samarbete med lärarna för ökad ämnesinfärgning kopplat till normer och värden har fått
genomslag i undervisningen vilket är det sätt vi önskar arbeta på.

SLUTSATSER
Vi gör ett bra jobb vad gäller värdegrund och trygghetsfrågor. Vi måste fortsätta att vara uppmärksamma och
systematiskt arbeta mot kränkningar, nedlåtande språk och skämt som ibland misstolkas mellan elever.
Eleverna på skolan vill att respekten dem emellan ska öka och detta kommer vi jobbar vidare med mer än
någonsin under nästa läsår. De önskar även se ett ökat engagemang för att bygga tätare relationer med
mentorer och ämneslärare. Här har vi en utmaning vi måste ta! Ett bättre önskemål från eleverna går inte att
få!

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Inför läsåret 20/21 kommer vårt huvudsakliga fokus att ligga på ökad undervisningskvalité och vägar till ökad
motivation för eleverna att nå högre betyg och känna sig mer nöjda med hela gymnasieupplevelsen. Vi lyckades
väl med examensgraden detta läsår, men eleverna behöver utmanas att nå högre och längre för att konkurrera
om de bästa utbildningarna inom universitet, högskola och yrkeshögskola. Vi ser att de flesta elever som tar
studenten från IT-programmet får arbete efter sina studier - vi ser gärna att fler av dessa elever även tar
studenten med allmän behörighet för att kunna gå vidare och läsa i ett senare skede i livet.
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Malmö ingår i NTI Gymnasiet, som i sin tur ingår i AcadeMedia. NTI Gymnasiet består av 28
etablerade skolor i 20 städer, samt en nystartad skola HT20.

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Vår skola består av två program; Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik, samt Eloch Energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik. Vi kallar dem TE och IT-programmet.
Elevantalet har detta läsår varit 265 fördelat enligt nedan.
Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

44

38

34

TE-programmet

64

54

31

108

92

65

Totalt*
*Antal elever maj 2020

PERSONAL
På skolan arbetar 23 lärare, ett elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska, studievägledare,
skolpsykolog och skolläkare. Utöver detta har vi även administrativ personal såsom skolledning, administratör,
IT-tekniker och APL-samordnare.

LOKALER
Skolan ligger sedan starten 2002 på Bergsgatan 20, plan 3. Här finns 12 klassrum, ett IT-labb, ett El-labb, ett
Makerspace (en digital verkstad), ett skolbibliotek, en E-sportssal, en NO-sal och en elevmatsal där skollunch
serveras. Eleverna har tillgång till ett uppehållsrum, två terrasser utomhus, en pingishörna och ett antal
studieplatser i korridorer och grupprum. All idrott bedrivs på Friskis och Svettis i närheten, eller utomhus.
Ibland är den även förlagd till andra platser i närheten av skolan.

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

15

Upplevd kvalitet
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