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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

När jag blickar tillbaka på läsåret 19/20 ser jag det i två delar: före och efter corona. Höstterminen 

genomfördes som planerat och vi hade bra fart och kraft i vårt utvecklingsarbete. Vi fortsatte att nyfiket och 

målmedvetet arbeta tillsammans med stöd av forskning. Utan att ge avkall på den grundläggande kvaliteten 

kunde vi ta nya steg mot vårt mål att vara regionens främsta och mest inspirerande gymnasieskola och yi såg 

flera tecken på att vi är på god väg! Några av dessa var att elever (och lärare) tog certfikat i bland annat 

Microsoft och när vårt lag vann NTI Rocket tournament. En annan höjdpunkt var som vanligt TECH DAY då 

eleverna fick ta del av en bred palett av föreläsningar och workshops från IT-branschen som besökte skolan och 

vårt årliga GAME JAM.  

Vårterminen var i full gång och vi var laddade inför slutförandet av kurser med olika projekt och aktiviteter som 

skulle kröna läsåret när vi ställdes inför en största utmaningen i skolans historia: att från en dag till nästa ställa 

om från klassrumsundervisning till fjärrundervisning. Även om omställningen var omedelbar på ytan så var vi 

mer förberedda än vi själva var medvetna om. Vårt etablerade arbetssätt med information om lektioner och 

lärandemål i Google Classroom och SchoolSoft hjälpte oss väldigt mycket. Vi hade också under en dryg vecka 

anat att det var på gång och förberett oss genom att skapa tydliga rutiner i vår gemensamma hub (som var ny 

för året).  

När läsåret var slut kunde vi konstatera att det gått bra. Väldigt bra. Vi lärde oss dessutom massor längs vägen, 

både när det gäller konkreta arbetssätt men kanske framför allt att vi klarar av mer än vi tror om vi arbetar 

målmedvetet, strukturerat tillsammans!  

Nu tar vi med oss detta in i ett nytt läsår som vi vet inte kommer att vara som vanligt. Delar av undervisningen 

kommer i alla fall i början av året ske via fjärr och vi räknar med högre frånvaro bland både elever och personal 

under året på grund av den pågående coronapandemin. Vi vet dock att vi, oavsett vilka hinder vi möter på 

vägen, klarar av mer när vi arbetar tillsammans och utgår från vår höga grundkvalitet. 

 

Örebro 200909 

 

Simon Ekdahl, rektor  
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VÅR VISION 

NTI Gymnasiet ska vara Sveriges ledande gymnasieskola inom Tech, Science, Business och Design. Vi utbildar 

våra elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. 

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

Huvudsyftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Med de nationella 

målen för utbildning menas de mål som anges i skollagen, läroplanerna och andra författningar som reglerar 

verksamheten. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög 

kvalitet oberoende av förutsättningar och bakgrund. VÅr målsättning är alltid att våra elever ska få en god 

utbildning samtidigt som de är nöjda med sin utbildning och är trygga i skolan.  

I vårt kvalitetsarbete har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt:  

● Den funktionella kvaliteten handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som 

finns i läroplanen och varje programs examensmål.  

● Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen.  

● Den instrumentella kvaliteten handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de 

krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag (till exempel att eleverna får en likvärdig 

undervisning av god kvalitet och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen).  

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av 

resultat enligt ett fastslaget årshjul (se bilaga 1). Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete 

följs upp och utvärderas kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna 

är skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter, proaktiva elevavstämningar och resultat i form av 

betyg och nationella provresultat. Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga 

form, och en arbetsplan tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse kommande läsår. 
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RESULTATREDOVISNING 

Ett kvalitetsbegrepp som används inom NTI Gymnasiets skolor är funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl 

eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.  

ANDEL MED EXAMEN OCH GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG – AVGÅNGSELEVER 2020 

Den totala andelen elever med examensbevis ökar för tredje året i rad och den preliminära examensgraden är 

98 % för skolan totalt. På två av våra tre program når samtliga avgångselever upp till kravet för 

gymnasieexamen och på vårt tredje program är examensgraden 95 %. Samtliga värden är över rikssnittet. Det 

totala antalet avgångselever med betyg i minst 2500 p var 44 elever. Det innebär att det var en elev som inte 

uppnådde kraven för gymnasieexamen.  

Utöver dessa 44 elever var det fyra elever som slutade på skolan med studiebevis då de läst ett reducerat 

program.  

 

Diagram 1-4 : Andel avgångselever med examensbevis totalt och per program. 

I diagram 5-8 nedan redovisas den genomsnittliga betygspoängen för samtliga avgångselever. Vi ser en ökning 

både totalt och per program men vi ligger fortsatt under rikssnittet.  

 

Diagram 5-8: Genomsnittlig betygspoäng avgångselever 2019 totalt och per program. 

4 

 



 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

Diagram 9-11: Betygsfördelning samtliga satta betyg per läsår.  

Under de tre senaste åren har andelen elever med betyget E minskat och andelen med högre betyg ökat. 

Andelen elever som inte når godkänt betyg har inte förändrats. De kurser med högst andel F är Svenska som 

andraspråk 1-3 och matematik 4 (se diagram 12-13 nedan). Resultatet i Svenska som andraspråk 1 är förbättrat 

jämfört med året innan medan det omvända gäller för Svenska som andraspråk 2. En närmare analys visar att 

det till stor del rör sig om elever som inte blev godkända i Svenska som andraspråk 1 inte heller klarar Svenska 

som andraspråk 2. Matematik 4 är en kurs som eleverna kan välja till och några av eleverna som läste denna 

kurs hade utmaningar att uppnå gymnasieexamen och prioriterade andra kurser före denna.  

5 

 



 

 

Diagram 12-13: Andel minst godkända betyg i kurser i matematik, engelska, svenska samt gymnasiearbetet.  

NATIONELLA PROVBETYG – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används 

som en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in 

vårterminens proven. 

UPPLEVD KVALITET 

Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom våra skolor är upplevd kvalitet, som handlar om hur eleverna 

upplever utbildningen utifrån sina egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs 

framförallt upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår. 
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NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL 

Resultatet från elevenkäten visar på en svagt negativ trend för de övergripande frågorna. Vid djupare analys av 

underlaget ser vi att det skiljer sig åt på klassnivå. I de klasser som anger lägst värden har samtal hållits där 

eleverna har fått möjlighet att beskriva mer om deras upplevelse. Ofta handlar det om enskilda faktorer som 

lett till minskad nöjdhet. I de flesta fall gäller det dessutom sådant som redan är hanterat av skolan och 

eleverna upplever förbättring.  

 

Diagram 14: Övergripande frågor gällande upplevd kvalitet i elevenkät genomförd i februari.  

  

7 

 



 

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  

Organiseringen av undervisningen grundas i den tjänstefördelning som rektor gör inför läsåret. Där fördelas 

ansvaret för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i de olika kurserna. Varje kurs planeras i 3-10 

arbetsområden och elevernas kunskaper och förmågor ställs mot kunskapskraven efter avslutat arbetsområde. 

Denna summativa bedömning sker i lärplattformen SchoolSoft. För det löpande arbetet används Google 

Classroom. Undervisningstiden fördelas i huvudsak jämnt mellan kurserna så att den garanterade 

undervisningstiden uppnås. I vissa kurserna matematik, kemi och teknik på teknikprogrammet används 

halvklasser för laborativa moment. Schemat läggs så att undervisningen är jämt fördelad under vecka och 

skoldagen.  

Inför läsåret skedde en omorganisering av lärarna från tre till två arbetslag. IT-programmet fortsatte att vara 

ett programlag medan teknik- och designlaget slogs ihop till ett arbetslag. Det fanns två huvudanledningar till 

denna förändring. Den första var att de bägge programmen liknade varandra i högre utsträckning och att det 

då är naturligt med ökad samverkan mellan dem. Den andra var ett minskat antal elever på designprogrammet 

så att samläsning med teknikklassen sker i ett antal kurser.  

 Arbetslagen hade mötestid 60 min per vecka där i huvudsak praktiska frågor hanteras, detta hör till 

arbetsorganisationen.  

I utvecklingsorganisationen så är våra lärteamsmöten centrala. De utgörs av 90 minuters mötestid för 

pedagogisk personal. Arbetet leddes av skolans två förstelärare och skolans biträdande rektor. Innehållet 

planerades under ledning av rektor utifrån identifierade behov i vårt systematiska kvalitetsarbete. De områden 

som vi arbetade med och som fanns med i vår arbetsplan för året var: 

● Digitalisering inom ämnen. Detta arbete skedde i ämnesgrupper inom de region som vi tillhör 

(Karlstad, Västerås, Eskilstuna och Sollentuna). Träffarna skedde digitalt med hjälp av Google Meet och 

följdes löpande upp av rektorer. Under höstlovet hade vi en gemensam konferens där arbetet 

fortsatte. Ytterligare två ämnesträffar hölls digitalt under hösten och våren.  
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● Lektionsdesign utifrån Helena Wallbergs bok med samma namn.  

● Webbutbildningen Bedömning och betygsättning som tillhandahålls av Karlstad universitet via 

AcadeMedia Academy. 

Fem gånger under läsåret genomfördes så kallade Checkpoints. Vid dessa går vi tillsammans igenom nuläget för 

varje elev och utvärderar undervisningen och lärandet. Om det har varit några extra anpassningar och/eller 

särskilt stöd planerat följs detta också upp.  

FJÄRRUNDERVISNING 

I mitten av mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan övergår till fjärr- eller 

distansundervisning. Denna rekommendation föregicks av en förordningsändring som gjorde detta tillåtet. 

Beslut att följa rekommendationen fattades av huvudmannen i direkt anslutning till rekommendationen. 

Eftersom vi anade att det var på gång så hade förberedelserna börjat på skolan och eleverna introducerats till 

vårt arbetssätt. Vi bedrev uteslutande fjärrundervisning som innebär att eleverna följer ordinarie schema och 

deltas i lektioner via videotjänsten Google Meet. Detta fick naturligtvis omfattande inverkan på slutförande av 

läsåret. För att möta de ändrade förutsättningarna skedde en rad förändringar i vår planering. Den påbörjade 

utbildningen i bedömning och betygssättning som skedde på lärteamstiderna pausades och denna mötestid 

ägnades åt kollegialt utbyte och kompetensutveckling för fjärrundervisning. Vi planerade också om en del 

schemabrytande aktiviteter för elever såsom redovisning av robotikprojekt, idrottsdag och projektvecka. Vi 

lade stort fokus på att i första hand få lektionerna att fungera i relation till elevernas lärande men även på att 

hitta sätt att nå fram med extra anpassningar och särskilt stöd till elever. Vi ordnade så att eleverna i vissa 

kurser kunde låna hem laborationsutrustning från skolan och mot slutet av terminen var elever i mindre 

grupper inne på skolan för i första hand examinationer av praktiska delar. Vi läsårets slut kunde vi konstatera 

att betygsresultaten vad goda i alla tre årskurser och våra analys visar att vårt arbetssätt fungerade väl.  

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Undervisningen på NTI Gymnasiet i Örebro håller hög kvalitet. En tydlig indikator på det är andelen elever som 

uppnår gymnasieexamen. I år nådde alla elever utom en upp till kraven för examen vilket ger en examensgrad 

på 98 % (se diagram 1-4 ovan). Vårt arbetssätt med elevavstämningar 5 gånger per år genom så kallade 

checkpoints är centrala för denna framgång. Inför varje checkpoint gör undervisande lärare en bedömning av 

elevers kunskapsutveckling i relation till planeringen. Vid checkpointen läggs fokus på de lärandesituationer 

som inte är tillräckligt effektfulla. Lärarna tillsammans med elevhälsan tar tillsammans fram extra anpassningar 

utifrån den samlade kunskapen om elevens behov.  

Vår analys av satta F visar att frånvaro är det största hindret för lärande. I år har vi utvecklat vårt arbete med 

frånvaroutredningar och det har haft viss effekt men vi ser ett fortsatt behov av att tidigt uppmärksamma 

frånvaro för att vidta åtgärder.  

Vi har tidigare identifierat en viss tendens att undervisningens fokus till för stor del legat på att elever ska 

undvika F. Detta riskerar ske på bekostnad av ledning och stimulans för elever på högre kunskapsnivåer. I år 
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minskade andelen E och andelen D-A ökade vilket är ett tecken på att vi lyckats bättre med ledning och 

stimulans för alla elever.  

Elevernas uppfattning om undervisningen mäts i två olika enkäter: elevenkäten i februari och 

undervisningsutvärdering i november och mars. På grund av omställningen till fjärrundervisning beslutades att 

ställa in den andra undervisningsutvärderingen. Vid slutet av läsåret genomfördes istället en utvärdering av 

fjärrundervisningen.  

I diagram 15 nedan framkommer att elevernas uppfattning om undervisningen som helhet försämras från 

föregående år. På klassnivå varierar instämmandegraden mellan 50 och 100 %. Vi har undersökt det närmare 

genom samtal med klasserna och där framkommer både faktorer som rör undervisningen men även sådant 

som ligger utanför (tex schema, skolmat och allmän skoltrötthet). I enkäten ställs frågan “mina lärare ger mig 

lust att lära mig mer” och där ser vi ett behov av förbättring. Vi ser även behov av att förtydliga vår 

kommunikation med eleverna om hur det går i skolarbetet. Se bilaga 2.  

De två klasser som svarar lägst på frågan är bägge åk 3:or. Det är ett mönster som vi sett även tidigare år utan 

att komma till rätta med det. Vi vill naturligtvis att eleverna ska vara nöjda med undervisningen under alla sina 

tre år på skolan.  

 

 

Diagram 15: Resultat från elevenkäten genomförd i februari 2020 jämförd med föregående år.  

I enkäten om fjärrundervisning genomfördes av alla 28 NTI Gymnasier och vi placerar oss på övre halvan rakt 

igenom vilket vi är nöjda med. Generellt så är eleverna på IT-programmet lite mindre nöjda vilket har sin 

förklaring i att de praktiska inslagen är fler för detta program och det har varit svårast att genomföra på 

distans. Ett väldigt intressant resultat är att nästan hälften av eleverna anger att undervisningen har fungerat 
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bättre och att de har fått mer gjort än vanligt, sedan övergången till fjärr-och distansundervisning. Vid samtal 

med eleverna berättar de att de får bättre studiero hemma och inte blir störda i lika stor utsträckning som i 

skolan. De berättar också att de enklare har kunnat fortsätta med arbetet efter avslutad lektion. Det som inte 

framkommer i enkäten men är tydligt vid mötet med eleverna är att många upplever det som tråkigt att sitta 

hemma och att det sociala utbytet är lågt vilket riskerar att i förlängningen påverka den psykiska hälsan och 

studieresultaten.  

UTVÄRDERING AV AKTIVITETER I ARBETSPLANEN 

● Digitalisering inom ämnen 

Utvärderingen av våra regionsgrupper visar att de är uppskattade och har positiv effekt på lärarnas 

utveckling och undervisning. Framgångsfaktorer är kontinuitet och vilja att samarbeta. De grupper 

som fungerade bäst är de som varit intakta över tid. Digitalisering är komplext och när det appliceras 

på olika ämnesområden ser det väldigt olika ut. Vi har nu lagt en grundläggande förståelse för 

innebörden och se behov av att fortsätta och bli mer konkreta.  

● Lektionsdesign  

Under hösten gick vi igenom Helena Wallbergs bok och omsatte den i praktiken i kurser och på 

lektioner. Många meningsfulla diskussioner uppstod om hur olika didaktiska val skulle göras utifrån 

ämne, elevgrupp och lärare. Det är svårt att se några direkta effekter på elevernas lärande av denna 

kompetensutveckling men flera exempel på framgång i klassrummen lyftes. Det gällde både lärare 

som har lång erfarenhet och lärare som är nya i yrket.  

● Webbutbildningen Bedömning och betygsättning påbörjades under början av vårterminen men sattes 

på paus då vi övergick till fjärrundervisning. Utbildningen slutfördes sedan i juni och har gett oss en 

gemensam grund att stå på. Flera lärare hade genomgått liknande utbildning tidigare och såg låg nytta 

med den men för några var den ny och värdefull. 

SLUTSATSER 

Våra slutsatser är att vi behöver fortsätta att utveckla vår undervisningspraktik för ledning och stimulans på alla 

nivåer. Vi behöver bli bättre på att väcka elevernas lust att lära genom val av innehåll och infärgning men också 

genom att synliggöra elevernas utveckling för dem själva under gymnasietiden.  

Vi behöver även fortsätta med våra frånvaroutredningar för att tidigt sätta in närvarofrämjande åtgärder. För 

att möta den minskade nöjdheten i åk 3 behöver vi se över uppläggen på våra program både gällande 

fördelningen av kurser men även av innehållet.  

Fjärrundervisningen fungerade över förväntan. Omställningen var snabb och krävande. Genomtänkta 

gemensamma arbetssätt och tidig uppföljning var framgångsfaktorer. Det finns anledning av ta lärdom av 

framgångarna och förbättra det som vi såg vara mindre framgångsrikt för att applicera på 

klassrumsundervisning men också för att vara förberedda på liknande situationer i framtiden.  
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ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Elevhälsoarbetet är hela skolans angelägenhet och sker på hela skolan inom alla moment som utbildningen 

omfattar. Det förebyggande och främjande arbetet sker till största delen av skolans lärare i sina roller som 

mentorer och lärare. För detta arbete har de stöd av skolans elevhälsoteam som leds av rektor. Teamet bestod 

läsåret 19/20 av specialpedagog (70 %), skolsköterska (20 %), kurator (20 %), skolläkare (ca 2 %) och 

skolpsykolog (ca 1 %). Elevhälsoteamet träffar programlagen var tredje vecka enligt ett roterande schema vid 

ett så kallat elevhälsomöte (EHM). Där samverkar mentorer, lärare och elevhälsans kompetenser kring elever 

och grupper. Det kan handla om frånvaro som behöver utredas eller elever som behöver utredas för eventuellt 

behov av särskilt stöd. Varannan vecka träffas elevhälsoteamet för att planera och följa upp de förebyggande, 

främjande och åtgärdande arbetet. För elevhälsans arbete finns en elevhälsoplan som beskriver hur de 

formella och informella kontakterna sker. Elevhälsans arbete utvärderas både av teamet själva men även av 

personalgruppen som helhet. 

Under året hade vi närvaro som ett fokusområde och vi hade fyra planerade aktiviteter för detta som 

utvärderas nedan. 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Eleverna på NTI Gymnasiet i Örebro når i hög grad målen. Det är en indikator på att skolan har hög kvalitet och 

elevhälsans arbete är en del av detta. Elevhälsans arbete med främjande, förebyggande och åtgärdande 

insatser bidrar till att stötta elevernas utveckling mot målen. Vår tidigare analys visade att frånvaro är en stor 

orsak till att elever inte uppnår sin fulla potential och i vissa fall inte når ett godkänt betyg. Därför har vi under 

året haft närvaro som ett fokusområde med fyra aktiviteter: 

1. Introduktionsperioden vid läsårets start utvecklas och formaliseras. 

Utvärdering: Att eleverna får en trygg start på sin gymnasietid är viktigt. Vi har under många år haft 

en uppstartsperiod för våra nya elever som vi inför detta läsår utvecklade och kopplade till olika 

kategorier (admin, hälsa, teambuilding, studier/framtid och kurser). På detta sätt visste vi tydligt 

varför vi genomförde aktiviteterna och när. Vår utvärdering som skedde av personal och genom en 

enkät till eleverna visar att vi lyckades väl. Vi såg också en viss minskning av tidiga avhopp.  

2. Rutin för utredning av frånvaro införs. 

Utvärdering: Inför läsåret genomfördes en pilot av frånvaroutredningar som vi justerade och 

implementerade fullt ut detta läsår. Vår uppföljning i december visade att de inte genomfördes i den 

utsträckning som rutinen sa och att det till viss del berodde på osäkerhet i genomförandet. Efter 

genomgång av rutin och exempel på hur utredningen kan se ut märktes en förbättring. Vi har under 

året i hög utsträckning genomfört utredningar för elever med frånvaro och vidtagit åtgärder. Dock har 

åtgärderna i allt för låg utsträckning haft tillräcklig effekt. Vi ser en fortsatt utmaning med situationer 
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där det finns komplexa bakomliggande orsaker till frånvaron som vi som skola har begränsade 

möjligheter att påverka, tex långtgående psykisk ohälsa.  

3. Lektionsplanering i Classroom en vecka i förväg 

Utvärdering: Åtgärden infördes för att ge eleverna möjlighet att vara förberedda när de kommer till 

skolan och förståelse för varje lektions betydelse. Uppföljning och utvärdering visar att det 

genomfördes av lärarna och att eleverna uppskattade det. Under fjärrundervisningen ökades 

framförhållningen till två veckor.  

4. Lektionsbank för användning vid ordinarie lärares frånvaro 

Utvärdering: Åtgärden infördes för att hjälpa lärarna att genomföra meningsfulla lektioner då de 

vikarierar för ordinarie lärare. Lektionsbanken togs fram av lärarna inför läsåret och presenterades för 

varandra. Utvärderingen visar att de har använts i väldigt låg grad. Lärarna har istället löst det genom 

att antingen stötta eleverna i sitt fortsatta arbete i aktuell kurs eller ta innehåll från andra pågående 

kurser. 

Den totala närvaron under läsåret var 86,4 % vilket är 2,0 procentenheter högre än föregående år. Vi nådde 

inte vårt mål på 90 % och vi nådde inte heller vårt mål att ingen elev ska ha högre frånvaro än 50 %.  

Vårt arbete med proaktiva elevavstämningar i form av checkpoints vid fem tillfällen under året har fortsatt 

fungerat väl. Vid dessa tillfällen uppmärksammas behov av att utreda behov av särskilt stöd. I många fall fattas 

beslut av rektor under pågående möte att påbörja utredning. Det förekommer också att behovet av utredning 

identifieras vid andra tillfällen, tex vid frånvaroutredningar och elevhälsomöten. Vid genomgång av satta F ser 

vi att vi har väldigt bra koll på elevernas lärande och att vi har vidtagit åtgärder för att stötta elevens lärande 

ytterligare genom extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Uppföljningar av extra anpassningar sker av 

lärarna och uppföljning av särskilt stöd (åtgärdsprogram) sker i de flesta fall av specialpedagog i samverkan 

med lärare och mentorer.  

SLUTSATSER 

Vår elevhälsa är välfungerande och stöttar elevernas utveckling mot målen genom främjande, förebyggande 

och åtgärdande arbete. Samverkan mellan elevhälsa och övrig personal fungerar bra tack vare formella och 

informella kontaktytor. Vi nådde inte våra mål för närvaro under året men vi ser framsteg i vårt arbete och 

behöver hålla i och hålla ut. Arbetssätten med elevhälsomöten, checkpoints och frånvaroutredningar kommer 

vi att fortsätta med. Vi kommer att följa upp arbetsprocessen av främst frånvaroutredningar och göra vissa 

justeringar av rutinen. Vi identifierade en brist i återkopplingen efter utredningens första steg.  

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

Skolan ansvarar för att skaffa APL-platser åt eleverna. Det är skolans APL-samordnare som leder arbetet och 

utför den allra största delen. Kvalitetssäkring av APL-platserna sker genom samtal med arbetsgivare och 
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tilltänkt handledare. Vid dessa samtal sker kontroll av arbetsmiljö och riskbedömning. Förvaltning av platserna 

sker genom regelbunden kontakt. I vårt kontaktnät har vi fler platser än vad vi använder då elevernas 

önskningar och behov varierar från år till år. De platser som vi inte använder håller vi kontakt med för att kunna 

använda senare då det finns elever som är lämpliga. Handledarna erbjuds möjlighet att gå Skolverkets 

APL-handledarutbildning (online). 

Vårt APL-arbete påbörjas på våren i årskurs 1 då eleverna genomför en preparandvecka på skolan. Denna vecka 

innehåller arbetsplatsliknande moment i samarbete med välgörenhetsorganisationen Computer Aid (eleverna 

iordningsställer och dokumenterar datorer för användning i andra delar av världen). Under veckan får eleverna 

även skriva CV och få ta del av gästföreläsare som berättar om arbetslivet. Efter sportlovet i årskurs 2 går 

eleverna ut på sin första APL-period. Inför detta sker arbete med att matcha eleverna mot lämplig APL-plats, 

besök på arbetsplatsen med genomgång av förväntningar, arbetsuppgifter, kontaktvägar etc. Vi håller även ett 

föräldramöte för att informera vårdnadshavarna om det arbetsplatsförlagda arbetet. På hösten i åk 3 sker 

resterande del av APL-veckorna som totalt är 15 plus preparandveckan. I samband med introduktionen till 

arbetsplatsen sker en planering av vilka områden av kurser som genomförs under APL-perioden. Denna 

planering följs upp och utvärderas vid det så kallade trepartssamtalet som genomförs i slutet av perioden. På 

detta sätt tas bedömningar av APL-handledaren med i bedömningen av elevens kunskaper som helhet vid 

betygssättning. Efter varje APL-period sker utvärdering tillsammans med elever och handledare.  

I januari genomförde fem elever ur åk 2 och 3 APL utomlands. Det sker inom ramen för EU-programmet 

Erasmus+ och eleverna var tre veckor i Cordoba i södra Spanien. Urvalet av eleverna skedde i första hand 

utifrån deras intresse. Vi samarbetade med organisationen Training Europe som ordnade APL-platser, boende, 

mat, lokala transporter och vissa fritidsaktiviteter. Personal från NTI Gymnasiet Örebro följde med eleverna ner 

till Spanien och åkte även ner i slutet av perioden för trepartssamtal och gemensam hemfärd.  

Vi planerar att arrangera en branschrådsträff en gång per termin. Vid dessa presenterar vi vårt nuläge och 

efterfrågar input från deltagarna. Under läsåret 19/20 blev inte någon braschrådsträff av. Höstens träff sköts 

upp då vi behövde lägga resurser på pågående kurser och vårens träff ställdes in pga corona.  

UTVÄRDERING AV APL 

Läsårets första APL-period, för åk 3 under vecka 45-51 fungerade enligt planen. Alla elever utom två erbjöds en 

plats med hög kvalitet. Dessa två genomförde inte APL som en åtgärd inom ramen för åtgärdsprogram.  

APL:n som genomfördes i Cordoba, Spanien, fungerade mycket bra. Eleverna fick APL-platser av god kvalitet 

och fick god omdömen vi trepartsamtalen. Eleverna själva beskrev arbetsuppgifterna som någor för enkla vilket 

vi tolkar som att de är väl förberedda för arbetslivet.  

APL-perioden under våren som genomförs av eleverna i åk 2 började bra. Alla elever erbjöds en plats och kom 

igång men redan efter någon vecka var det flera platser som på grund av corona avbröt placeringen. I några fall 

kunde eleverna fortsätta arbetet på distans. De berörda eleverna genomförde istället APL Online som vi tog 

fram tillsammans med övriga skolor i regionen. Där fick eleverna APL-liknande arbetsuppgifter som de 

genomförde på distans. Utvärderingen av detta visar att det inte fungerade särskilt bra. Elevernas motivation 
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för att genomföra uppgifterna var låg beroende på både besvikelse över avbruten placering men också på 

arbetssättet och innehållet i uppgifterna som inte var det som eleverna förväntade sig. Totalt var det ca hälften 

av eleverna som kunde fullfölja sin APL-placering. De som avbröt kunde genomföra 1-5 av de 8 planerade 

veckorna.  

 

SLUTSATSER 

Våra grundprocesser för APL fungerar mycket bra vilket vi ser bedömningar, utvärderingarna och 

anställningsbarheten hos våra elever. Under det gångna året var coronapandemin en stor utmaning och vi 

bedömer att det kommer att vara en utmaning även under kommande läsår. Vi behöver förbereda oss på att 

elever måste genomföra APL på annat sätt än på plats på arbetsplatserna.  

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. 

På NTI Gymnasiet i Örebro ska varje elev och personal känna sig trygg och välkommen, vara medveten om alla 

personers lika värde och trivas med skolans sociala miljö. Ingen ska behöva känna oro över att kränkas eller 

diskrimineras och alla ska ha kännedom om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Personalen och elever jobbar tillsammans för att stärka gemenskapen och betona alla människors lika värde. 

Detta arbete sker på lektioner genom lärarens förhållningssätt till eleverna och ledning av arbetet mellan 

eleverna i klassrummet. Arbete sker också utanför lektionstid och klassrummet genom den närvaro som 

personalen har på på skolan. Särskilt stor vikt vid detta arbete läggs vid skolstarten i augusti då 

teambuilingsaktiviteter genomförs med syfte att stärka relationerna mellan elever, klasser, årskurser och 

program. Vi lägger även stor vikt vid att eleverna lär känna skolans personal och elevhälsan genomför 

aktiviteter med eleverna.  

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Eleverna på NTI Gymnasiet trivs och känner sig trygga även om vi når inte vårt mål att alla elever ska känna sig 

trygga och inte bli kränkta. Underlag för utvärderingen är både formellt och informellt.  

Det formella underlaget utgörs av två enkäter som genomförs under läsåret. Den ena är en likabehandlings- 

och värdegrundsenkät (LoV) som genomförs under hösten och den andra som en del av elevenkäten som 

genomförs i februari. I LoV-enkäten svarar eleverna ja eller nej på frågor och i elevenkäten graderas svar på 

skalan 1-10. Andelen elever som svarar ja på frågan “Känner du dig trygg på skolan?” i LoV-enkäten var 96 % 

vilket är en sänkning med 2 procentenhet från föregående år. I elevenkäten svarade 93 % av eleverna 7-10, 6 % 
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4-6 och 1 % 1-3 vilket är exakt samma som föregående år. Under året rapporterades tre fall av kränkande 

behandling till huvudmannen som utredde dessa. Det är en minskning med en från föregående år.  

Det informella underlaget kommer från samtal som personal har med elever och med samtal med 

vårdnadshavare. Elevhälsans personal träffar elever i olika sammanhang (tex hälsosamtal och vid utredningar 

om behov av särskilt stöd), lärarna tar upp värdegrundsfrågor på mentorstider och vid utvecklingssamtal. Den 

samlade uppfattningen är att eleverna är trygga och att vi tror oss veta vilka några av de elever är som gett 

negativa svar i enkäterna. Det är dock svårt att fullt ut utreda vad som ligger bakom de negativa svaren och då 

också vidta förebyggande och åtgärdande insatser.  

SLUTSATSER 

Vi har en väl etablerad kultur på skolan som präglas av gemensamt ansvar och respekt för varandra. Vi ser 

behov av att bevaka och stärka arbetet med normer och värden. Då det är svårt att få fram fullständiga 

underlag och utreda varför inte alla elever känner sig trygga är vårt förebyggande och främjande arbete 

oerhört viktigt.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

NTI Gymnasiet i Örebro är en skola med hög kvalitet vilket syns på vår höga måluppfyllelse, likvärdighet, trivsel 

och trygghet. Vi ser fortsatt behov av att utveckla undervisningen för att bättre möta elevernas behov av 

ledning och stimulans. Vi ser flera indikationer på behov av detta för elever på alla betygsnivåer. Vårt arbete 

med att främja närvaro och att utreda och åtgärda frånvaro behöver också förbättras. Det tredje området som 

vi behöver fokusera på extra under det kommande kallar vi progression. Det handlar om vårt stöd för att 

eleverna ska se framåt mot nästa steg, både på skolan och för kommande studie- och yrkesliv.  
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Örebro 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 

Skolan har tre nationella gymnasieprogram med en inriktning per program: 

● Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik (TEINF) 

● El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 

● Estetiska programmet med inriktning estetik och media (ESEST) 

Teknik- och estetiska programmen är studieförberedande och el- och energiprogrammet är yrkesförberedande. 

För att bättre spegla innehållet i programmen kallar vi el- och energiprogrammet för NTI IT och det estetiska 

programmet för NTI Design. Teknikprogrammet kallas NTI Teknik och det finns med två fördjupningar: Software 

och Science. På software så läser eleverna fördjupningskurser inom programmering och webb och inom 

science-fördjupningen läses naturvetenskapliga kurser (biologi, kemi och fysik).  

I maj månad hade skolan 163 elever fördelade enligt tabellen nedan. Ungefär hälften av eleverna var 

folkbokförda i Örebro kommun, övriga i kommuner i anslutning till Örebro. De allra flesta eleverna var pojkar. 

Program Antal elever åk 1 Antal elever åk 2 Antal elever åk 3 Antal elever åk 4 

NTI IT 27 27 20 1 

NTI Teknik 21 16 17 1 

ES-programmet 8 10 12 2 

IM-program 0 0 0 1 

Totalt* 56 53 49 5 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

Skolan hade under läsåret 11,6 heltider pedagoger, 3,5 övrig personal. Lärarna var organiserade i två arbetslag 

ett för IT-programmer och ett för Teknik- och Design-programmet. Elevhälsan bestod av specialpedagog (70 %), 

skolkurator (20 %) och skolsköterska (20 %). Skolans studie- och yrkesvägledare arbetade 20 %. 

Administrationen bestod av en rektor på heltid, en biträdande rektor som även undervisade 40 % och en 

administratör på 50 %. Skolan hade även en vaktmästare/tekniker på heltid under hösten och på 60 % under 

våren. Totalt arbetade 19 personer på skolan.  
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LOKALER 

NTI Gymnasiet Örebro har sina lokaler i en gammal regementsbyggnad i centrala Örebros västra del (Väster 

Park). Vi har ändamålsenliga lokaler för skolans olika program. Vi har makerspace, medialab, datorsal, 

kommunikationslab och laborationsal för naturkunskap och kemi. Vi disponerade totalt 1699 kvm under 

läsåret. Skolmat serveras i skolans två matsalar. Maten levereras färdiglagad av Restaurang Stubbengatan som 

också håller med personal i matsalen. Idrottsundervisningen sker på Tegelbruket som är ett allaktivitetshus 

(idrottshallar, gym, bibliotek, studieförbund, klätterhall och skateramper). Tegelbruket ligger 600 m från skolan. 

Skolbibliotek finns på skolan med litteratur på svenska och engelska, även lättläst. Biblioteksavtal finns med 

Tegelbrukets bibliotek. Skolan samarbetar delvis om lokaler tillsammans med gymnasieskolorna Rytmus och 

LBS Örebro då vi delar samma trapphus på Västra Park. 

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.  

  

18 

 



 

BILAGOR 

BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
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BILAGA 2 - RESULTATBLAD INDIKATORER 

Undervisning 

 

Trygghet 
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