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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
Nacka är en växande kommun med utmaningar inom gymnasieområdet. Här finns en av Sveriges största
gymnasieskolor med ett högt söktryck. Ett behov av ytterligare en skola med Teknik och Datorteknik fanns och
NTI Gymnasiet Nacka är ett resultat av det behovet. Tillstånd söktes och man fick TETEK TEINF och NA men inte
EEDAT. Tanken var att skolan skulle bli ett tech-gymnasium men att starta med bara ett program sågs som
riskabelt så valet föll på TETEK och TEINF. En klass på varje program antogs.
NTIG Nacka ligger vackert beläget vid Nacka Strand i fantastiska, väldisponerade, nyrenoverade lokaler.
Området är väldigt lugnt med flera närliggande skolor.
Personalen består av en blandning av lång erfarenhet och färskare utbildning. Jag är väldigt nöjd med hur jag
satt samman personalgruppen med dess olika erfarenheter från skola och näringsliv. Ett väldigt engagemang
och stort mått av självgående har skapat en bra grund att bygga vidare på när vi växer till hösten 2020.
Utbildning är vår kärnverksamhet och det ska märkas i skolan. En samsyn i kollegiet kring vårt komplexa
uppdrag har tidigt etablerats. Samsyn och ett väl fungerande kollegialt lärande genomsyrar verksamheten.
Omställningen till fjärrundervisning gick snabbt med personal som visade prov på stor flexibilitet och digital
mognad
NTIG Nacka var pilotskola för Campus online, en fokalpunkt för våra digitala läromedel. Vanan att arbeta online
bidrog till att övergången till fjärrundervisning gick så bra.
Elevgruppen på knappt 57 elever känns stabil med en positiv utveckling under året och resultaten har varit
goda. Det är en bra stämning på skolan som känns trygg.
På hösten 2019 gavs tillstånd att starta EEDAT vilket vi nu gör med en klass på c:a 20 elever. Under våren har vi
utökat lokalerna med tre nya klassrum och dubbla ytan för att ge utrymme för att ta emot de 3 nya klasserna.
Skolan expanderar till över 140 elever och 13 i personalen. Nu startar arbetet med ytterligare expandering med
en våning till och siktet på att få in fyra klasser hösten 2021 vilket blir en utmaning ur fler perspektiv än det
faktum att vi förmodligen inte kommer att ha en fysisk gymnasiemässa. Fokus ligger på att behålla det
momentum vi fått. Att bibehålla den samsyn som etablerats i personalgruppen och att skapa en väl
sammanhållen sådan. Att se till att eleverna hittar en gemenskap i skolan och är med att skapa en skola i
framkant inom IT och Tech- Att tillsammans med de nya kollegorna fortsätta bygga upp utbildningarnas
innehåll och utrustning värdig en skola i världsklass.
Dan Hermanson - Rektor NTI Gymnasiet Nacka
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VÅR VISION
NTI Gymnasiet ska vara Sveriges ledande gymnasieskola inom IT, 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 den 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.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020
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Skolan har 2 inriktningar och klasser på teknikprogrammet. Vi kan se att betygsfördelningen skiljer en del. Vi
har fler elever med e-d i TETEK. I den klassen tog vi in en del nya elever sent från andra program vilket kan vara
en del av förklaringen. Båda klasserna har samma lärare i respektive kurs. Då vi endast har 2 flickor på skolan
kan jag inte dra slutsatser utifrån det utfallet. Inga F har delats ut i någon kurs men vi kan se att kursen Ma2c,
icke helt förvånande, sticker ut vilket föranleder funderingar kring framtida upplägg.
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 från vårterminen då de flesta prov
genomförs efter ett nationellt beslut att ställa in proven.
På höstterminen genomfördes NP i Ma1c. Där blev överensstämmelsen god mellan resultat och betyg. Utan att
ha en jämförelse med tidigare år kan man ändå se en bra betygsnivå.
På totalen har vi 14,84 i jämförelsetal. TETEK-19 14,54 och TEINF-19 15,18

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

Vi upplever att eleverna trivs bra på skolan vilket visas i elevenkäten. NITG Nacka är en nystart där vi bygger en
skolkultur tillsammans med rutiner och traditioner. Vi hoppas kunna förbättra nöjdheten och
rekommendationsgraden när fler saker är på plats som syftar till att ge eleverna en kvalitativ
gymnasieupplevelse.

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

●

Normer och värden

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
Planeringen av undervisningen har genomförts gemensamt i kollegiet där samsyn kring genomförande och
bedömning etablerats. Man förväntas dela upp kursen i arbetsområden vilken sedan konkretiseras på
lektionerna. Ett av våra fokusområden i arbetsplanen är tydlighet. Syftet med kursen ska tydligt framgå och hur
den hänger samman med utbildningen. Vad vi ska lära oss, varför och på vilket sätt det ska ske samt hur
bedömningen görs gås igenom. Läraren har ett uppstartssamtal med varje elev för att gå igenom elevens mål,
förutsättningar och behov för att nå målen.
En lektion i veckan är avsatt för lärtid, som finns som ett fokusområde, då alla lärare finns tillgängliga för alla
elever som antingen behöver stöd, arbeta ikapp, mängdträna, eller bara förkovra sig.
Elevernas resultat följs upp på olika sätt. Vi arbetar med kursmatriser som uppdateras efter det att ett
arbetsområde är klart. Dessa är dessutom uppdaterade inför utvecklingssamtalen och betygsättning. I vårt
EWS-dokument fyller läraren i hur eleven ligger till månadsvis och det sammantagna resultatet diskuteras
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gemensamt i syfte att kunna göra en resursfördelning. Det pågår löpande samtal med elever kring deras
resultat. Elever uppmuntras att delta på lärtiden eller schemaläggs där. Läraren gör egna utvärderingar under
kursen och gör anpassningar utifrån resultatet. Dessutom genomförs dessa utvärderingar central vilka används
på samma sätt.
Det kollegiala lärandet är möjliggjort genom reserverad tid där fokusområde, bestämt av ledningen, leds av en
lärteamsledare. Detta år gick man en kurs i betyg och bedömning. Syftet var att få en tydlighet och samsyn
kring detta, vilket var ett av våra fokusområden, samt att kvalitetssäkra bedömningen och betygsättningen.
Sambedömning har ingått som en naturlig del av det kollegiala lärandet.
Omställningen till fjärrundervisning gick snabbt och fungerade bra. Den digitala kompetensen hos såväl lärare
som elever hjälpte den processen. Att eleverna redan arbetade med digitalt material genom Campus Online
gjorde att de var väl förberedda på att göra samma saker fast inte vara på plats. Det vi upplevde som svårast
var att ha genomgångar i matematik online. Vi utökade antalet lektionstillfällen men i retroperspektiv skulle vi
ha minskat storleken på grupperna för att kunna svara på frågor på ett bättre sätt under genomgångarna.
Kursen Ma2c går på våren så bara knappt halva kursen var genomförd när skolan gick över till
fjärrundervisning. Provsituationen var dessutom ganska komplicerad så vi kallade in samtliga elever till skolan
för prov i mindre grupper i taget för att kvalitetssäkra betygsättningen och få tillräckligt underlag. De elever
som därefter riskerade ett F kallades in till skolan för en veckas undervisning av extrainsatt resurs. Efter
sambedömning kunde samtliga elever godkännas i kursen.

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN

Utifrån elevenkäten där vi kan se att 90% av eleverna är nöjda med undervisningen samt att 90% av eleverna
tycker att läraren hjälper till så att de ska gå så bra som möjligt kan man tycka att lärarna arbetar på ett sätt
som ger eleverna det de behöver. Däremot är det bara 65% som svarar att de får lust att lära sig mer genom
lärarens undervisning. 80% tycker att det är tydligt vad man ska kunna och 78% känner sig väl informerade om
hur det går i skolarbetet. Det kan kännas som ett misslyckande då vi fokuserat på tydlighet vad avser dessa två
punkter.
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Vi har också sagt att vi ska ha en bra arbetsro men bara 71% tycker att de får det. Eleverna upplever inte att de
varit delaktiga i upprättandet av ordningsreglerna, vilket stämmer, men som vi ser som nödvändiga.
Upplevelsen är att lärarna, som har en samsyn kring detta, fått ägna stor tid att upprätthålla ordningsreglerna,
där studiero ingår, till men för övrigt som återkoppling, individuellt stöd och anpassningar. Vi har haft som mål
att alla elever ska tillgängliggöras en bra undervisning och anpassningar som görs ska gynna hela gruppen. Att
arbeta kreativt med placering av elever i grupprum för att på så sätt anpassa för elever med större behov av ro
har varit en strategi som delvis varit framgångsrik.

SLUTSATSER
Utifrån betygsresultat ser att vi har en väl fungerande enhet på totalen. Vårt arbete med lärtid ser vi som en
framgång men deltagandet där kunde förbättras. Därför kommer vi inte att lägga den i slutat på dagen utan
mitt i så att den blir en naturlig del i den vanliga undervisningen.
Fokus vid lärtiden har hamnat på kurserna i matematik, där behovet varit störst, till men för andra kurser varför
vi till hösten inför en schemalagd mattestuga. Eleverna behöver mer mängdträning för att befästa sina
kunskaper och kan här få hjälp av någon av mattelärarna. Under sista veckan på vårterminen kallades de elever
in som saknade något för att nå ett godkänt betyg för att, tillsammans med en lärare, på heltid fokusera på det.
Mattestugan kommer förhoppningsvis göra så att vi kan undvika dessa sena reaktiva åtgärder.
Fler elever tenderar till att vänta till slutet för att leverera när de inser att betyget inte kommer att bli det de
förväntar. Då vi ser att vi behövt sätta in åtgärder i slutet på vårterminen kommer vi att förändra upplägget i
kurserna så att eleverna tidigare kommer att befinna sig på en godkänd nivå. Att tidigare på läsåret tydliggöra
betygsprognoser för eleverna tror vi oss kunna förändra detta beteende.
Trots att alla elever klarade godkända betyg i alla kurser och att många elever nått höga nivåer finns en farhåga
att svårigheter kan komma i de högre kurserna främst i svenska då eleverna saknar läsvana. Vana att läsa och
skriva är grundläggande för studier. Därför kommer vi att börja med en läsfrämjande undervisning. Vår
förstelärare kommer att leda det arbetet.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Skolans elevhälsoteam består av Kurator, Skolsköterska, Specialpedagog och Rektor som leder arbetet. Genom
Academedia har vi tillgång till Skolpsykolog och Skolläkare. Dessa har varit varit med och gått igenom vårt
arbetssätt. Teamet har haft möten regelbundet med 2-3 veckors intervall där vi gått igenom elevernas resultat
och mående. Information fås från mentorer, schoolsoft och via vår EWS som uppdateras månadsvis. Här tas
elever, som hamnat i fokus, upp och beslut tas om vilka åtgärder som ska tas utifrån behov. Uppföljning sker
löpande.
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Elever med behov av struktur i sina studier har bokats in för regelbundna träffar med Specialpedagogen efter
samråd med läraren. Här kan, efter rektors beslut, schemalägga obligatoriskt närvara på den lärtid som finns.
Kurator och Skolsköterska har tagit kontakt med de elever vi kunnat identifiera som varande i behov av en
sådan. De har även presenterat sig i klasserna och funnits tillgängliga för eleverna.
Alla elever har kallats till “lärakännasamtal” hos kurator. Vidare har denne deltagit på lektioner och rört sig i
lokalerna under året för att identifiera behov.
I elevhälsan gås elevernas närvaro igenom och här eskaleras brist på närvaro enligt åtgärdstrappa.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Med ett väl fungerande samarbete i kollegiet har skolan på ett snabbt sätt kunnat identifiera behov och sätta in
rätt kompetens för att stötta eleverna. Med stort engagemang och flexibilitet har vi med små medel lyckats nå
elever med behov. Vid varje mötestillfälle har utvärdering skett av pågående ärenden och nya lagts till. Arbetet
har under senare delen av läsåret kommit att bli mer av förebyggande karaktär.
Vi har utformat tre åtgärdsprogram. Två av tyngre karaktär som dessvärre inte fungerat och resulterat i avhopp
främst på grund av frånvaro samt ett, där orsaken inte varit frånvaro, vars åtgärder fungerat väl.
Närvaron på skolan är hög och åtgärder vi satt in fungerar, men vi har haft tre fall av obefintlig närvaro som
varit utanför vår kontroll.
SLUTSATSER
Vi har under vårt uppstartsår ägnat tiden åt att bygga upp verksamheten och att utifrån våra förutsättningar få
väl fungerande rutiner på plats. Kommande år, när vi utökar elevhälsan, fortsätter vi arbetet med att förfina vår
dokumentation, våra rutiner samt arbeta mer främjande och förebyggande. Mentors roll kommer att
förtydligas gentemot elevhälsan för att effektivisera arbetet. Vad gäller det närvarofrämjande arbetat finns
förbättringar att göra. Tydligare ansvar för mentor införs och snabbare återkoppling både till vårdnadshavare,
elevhälsa och CSN. Med en växande verksamhet ökar behovet av kommunikation mellan lärare, mentor och
elevhälsa. Detta har under året fungerat väl men vi behöver vara observanta på detta.

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.
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Ett utmärkande drag hos NTI-gymnasierna är och har varit trygghet, gemenskap och respekt för varandra.
Därför var det naturligt för oss som nystart att redan från början få på plats. Som nystart har man en unik
möjlighet att sätta ribban och tonen på enheten. Alla på skolan ska känna sig trygga och ha ett bra
undervisningsklimat utan att bli utsatt för någon form av kränkande behandling. I alla kurser arbetar lärarna
med värdegrunden och det demokratiska förhållningssättet. Det har skapats en samsyn i kollegiet om hur vi ska
arbeta och agera för att uppnå detta. Vi har en rutin kring hur vi agerar om någon uppmärksammar eller
rapporterar en kränkning av en själv eller någon annan.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Hos oss finns en samsyn om hur vi i varje del av skoldagen aldrig backar från de grundläggande värderingarna
på skolan. Vi agerar alltid och direkt. Vi har en elevgrupp som är tillåtande och har en relativt god
sammanhållning. Vi vill att det ska fortsätta så när vi växer. Vi har ett nytt program på skolan och kommer att
ha elever med olika bakgrund och förutsättningar varför det är extra viktigt att upprätthålla ett respektfullt
förhållningssätt gentemot varandra. Vi har sett en vi-dom känsla mellan de olika klasserna, vilket kom lite
oväntat, som vi arbetat på olika sätt med att komma bort från och kommer att arbeta med ännu mer nu med
ett nytt program på skolan.
Vi arbetar i kurserna med demokratibegreppet i praktiken men eleverna har inte fullt ut känt att så är fallet- Ett
mindre väl fungerande elevråd är en del i detta. Med en större elevgrupp kommer vi att ha en större
rekryteringsbas till elevrådet.
SLUTSATSER
För att ytterligare höja skolkänslan har vi låtit eleverna från årskurs 2 arrangera en dag där de “sparkar in” de
nya eleverna. Man delas in i blandade grupper från olika klasser för att gemensamt hålla i en aktivitet där de
nya eleverna ska delta. Att umgås mellan klasser och årskurser ökar förståelsen för varandras belägenhet.
En tidig presentation och närvaro från elevhälsan för att arbeta förebyggande kommer att ske.
Nystart av elevrådsarbetet initieras.
Fler vuxna i lokalerna kommer att öka tryggheten på skolan.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
UNDERVISNINGEN
Undervisningen är vår kärnverksamhet. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för lärandet för alla elever från
början och arbetar kollegialt med att hitta en bra strategi för att uppnå detta.
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NÄRVARO
Att närvaron har stor betydelse för hur väl man lyckas är närmast en självklarhet. Närvaron tenderar att minska
i de högre årskurserna på gymnasiet varför man vill påverka och förebygga detta i årskurs ett.
NÖJDHET, TRIVSEL OCH TRYGGHET
Vi tror vagt ordval att en förutsättning för att lyckas är att man trivs i skolan, känner att man får en relevant
utbildning, har förtroende för personalen och är trygg. De är grundpelarna för ett bra studieklimat. Finns dessa
på plats vill man komma till skolan och lära sig.
PERSONALEN
Vi har ett holistiskt synsätt på skolan gällande hur elevernas utveckling påverkas av olika faktorer vilket gör
personalen till en avgörande faktor. Engagerad kunnig personal som känner sig stolt och delaktig i att bygga
upp NTIG Nacka är avgörande. Att sätta samman ett team som man tror ska kunna arbeta och trivas
tillsammans men även komplettera varandra är av största vikt. En framgångsfaktor är att vi har en samsyn på
skolan.

OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Nacka 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
NTIG Nacka har Teknikprogrammet med 2 inriktningar, Informations och medieteknik, TEINF samt
Teknikvetenskap TETEK. En klass per program. TETEK-19 hade 30 elever medans TEINF-19 hade 27 elever.
Upptagningsområdet är Nacka med angränsande kommuner. Majoriteten kommer från Nacka och Värmdö
kommun. Övriga kommuner är Stockholm, Huddinge, Haninge och Tyresö.
Av våra 57 elever var endast 2 flickor. En på varje inriktning.
Antagningsgränsen var 182,5 på TEINF med 2 reserver medans alla blev antagna på TETEK utan reserver.
Medianen var 246 på TEINF och 240 på TETEK.
Till hösten startar vi El- och energiprogrammet med inriktning Dator- och kommunikationsteknik, EEDAT med
en klass.

Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

TETEK

30

0

0

TEINF

27

0

0
11

Totalt*

57

0

0

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Lärarna ingår i ett arbetslag tillika lärteam. Lärteamet leds av en lärteamsledare. Arbetslaget leds av rektor som
träffar dessa vid ett tillfälle varannan vecka och har även fungerat som ledningsgrupp.
Därutöver finns ett Elevhälsoteam bestående av Specialpedagog, Kurator, Skolsköterska och Rektor.
Personalen är till antalet 7 med varierande tjänstgöringsgrad. Rektor 100%, Kurator 10% Skolsköterska 10%
samt Specialpedagog 15%. Under våren har det funnits en administratör på 15%. Rektor har fungerat som SYV i
första hand men vi har hänvisat till den centrala funktionen som finns.
Lärarna är 4 st varav 3 arbetar deltid.
3 har lärarlegitimation och en är färdig med sin utbildning och kommer att bli legitimerad. En lärare undervisar i
en kurs utan behörighet.
Antal lärare/100 elever är 4,91 och övrig personal 2,4.
Till hösten, i och med vår expansion går kommer befintliga lärare att gå upp till 100% utom en som ökar till 65%
samt en som får administration i sin tjänst. Denne behåller sin funktion som specialpedagog om 15%. Kurator
och Skolsköterska ökar sina tjänster till 20% vardera. Syv kommer att finnas från centralt håll.
Vidare anställs ytterligare 6 lärare. 3 på 100%, 1 på 70%, 1 på 30% och en på 15%. 5 av dessa är legitimerade
eller väntar på sin legitimation.
Vi får en förstelärare till hösten 2020.
Totalt kommer antalet lärare vara 7,45 fördelat på 10 personer.

LOKALER
NTIG Nacka ligger i nyrenoverade lokaler, anpassade efter behoven, fantastiskt belägen med bra utsikt och
kommunikationer vid Nacka Strand. Lokalen är funktionell och har fungerat bra med ett litet bibliotek i
uppbyggnadsfas samt ett makerspace. Makerspacet är utrustat med 3 st. 3D-skrivare, en 3D-scanner, 10
Occulus Quest VR-glasögon samt en del övrig teknisk utrustning som arduino, microbit, robotar och raspberry
pi. Det finns grupprum till klassrummen där vi kan placera elevgrupper under lektionstid. Vi har några mindre
utrymmen för elever att vara på utanför lektionstid. Det finns ett väl fungerande trådlöst nätverk på skolan.
Den praktiska delen av idrotten sker på gym i omedelbar närhet eller utomhus då det finns goda möjligheter till
detta.
Eleverna har tillgång till runt 7 restauranger samt en livsmedelsaffär där de kan köpa mat från en buffé. Affären
har sittplatser men eleverna kan ta med sig mat till skolan och även värma den.
12

Vi utökar till hösten och får dubbla ytan med 3 nya klassrum, lärarrum, 3 grupprum och ett konferensrum. Ett
Ett lärarrum i den befintliga delen omvandlas till klassrum för mindre grupper. Det blir en elevyta som vi saknat
detta år samt möjlighet för elever att ha med sig mat att värma då vi behöll en befintlig köksdel.

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

Upplevd kvalitet
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