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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
NTI Gymnasiet i Södertälje är en liten skola med ca 140 elever fördelade på två program och två klasser per
årskurs. Vår skola erbjuder en, för kommunen, unik utbildning inom programmering, teknik och IT och
personalgruppen är numera en sammansvetsad och erfaren grupp som med sina olika kompetenser möjliggör
utveckling inom vårt prioriterade utvecklingsmål; att bli det självklara valet för en elev med intresse för
framtidens yrken inom IT och programmering.

Året som gick blev ett spännande år då vi i lugn och ro kunde arbeta mot detta målet och syssla med det vi gör
bäst, utbilda våra elever och rusta dem inför stundande studier och arbetsliv. Alla funktioner och roller i
skolan utgör en stabil stomme som möjliggör utveckling och nyfikenhet. Vi har arbetat målmedvetet mot en
kvalitativ och relevant undervisning. Skolans prioriterade områden läsåret 19/20 med närvaroarbete och
undervisningskvalitet i spetsen ledde till många intressanta pedagogiska utmaningar och diskussioner.

Året som nu påbörjas kommer med all säkerhet att bjuda på liknande utvecklande utmaningar. Vi kommer att
arbeta med fortsatt fokus på undervisning, trygghet och en förbättrad närvarokultur som ett resultat av det
arbetet.

Jag vill som skolans ledare fortsätta utveckla arbetet med att ta tillvara på all den kompetens som finns i
skolans lärarteam och mejsla fram en undervisning som är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar. Mitt
ledarskap går ut på att alla har rätt till en god gymnasieutbildning, oavsett bakgrund och utgångspunkt och har
rätt att mötas på sin individuella nivå. Jag ser det som särskilt viktigt i en kommun som Södertälje att verka för
att alla får en väg in i en framtid. Mitt ledarskap brinner för den pedagogiska utvecklingen och i år vill jag få
utrymme att leda vår skola i bräschen för Södertäljes gymnasieskolor mot en integrerad och kunskapsbaserad
framtid.

/Malin Gustafsson, rektor NTI Gymnasiet Södertälje.
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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

Vi har de två senaste åren sett en sjunkande examensgrad, något som varit föremål för både diskussion och
analys. Vi ser att vi haft en hög andel elever som vi av olika skäl haft svårt att motivera att slutföra sina
gymnasiestudier. Vi kommer det kommande året behöva arbeta aktivt med våra elever med olika NPF-tillstånd
samt med våra elever som i hög grad har ett arbetsliv utanför skolan.
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BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Vi ser att skolans F-betyg ligger på en fortsatt nivå kring 10% av de totalt satta betygen. Vi ser också att våra
flickor (2% av skolans elever) klarar sig bättre än pojkarna. Vidare ser vi fortsatta utmaningar i
matematikundervisningen på teknikprogrammet och SvA/Sve och engelska som riktar sig mot de elever på vårt
yrkesprogram som valt att läsa en högskoleförberedande inriktning. Analys av detta går att läsa nedan.
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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.

NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL

Våra elevers allmänna nöjdhet har ökat i linje med de mål vi satte upp föregående år. Trots det ser vi att vi inte
ännu är i mål med det arbetet. Även trivseln är högre. Däremot upplever vi en fortsatt låg
rekommendationsgrad och har analyserat denna tillsammans med elever och personal under året som gått.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN
Ytterligare ett kvalitetsbegrepp är instrumentell kvalitet, vilket handlar om hur väl skolans arbetssätt och
organisation motsvarar författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för elevernas
välmående och måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas fyra av skolans nyckelprocesser:
●

Undervisning och kollegialt lärande

●

Elevhälsoarbete

●

Arbetsplatsförlagt lärande

●

Normer och värden

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
På NTI Gymnasiet i Södertälje arbetar vi med undervisningen på flera olika plan och i flera olika forum. I början
av läsåret läggs schemat med utgångspunkt i föregående års resultat, dvs utöver den garanterade
undervisningen tas det hänsyn till om några ämnen och kurser behöver mer undervisningstid än andra. Vi vet
till exempel att många av våra teknikelever upplever att matematiken är utmanande och därför lägger vi ut mer
tid på matteundervisningen än till exempel programmeringen som brukar vara en kurs där våra elever
presterar relativt väl och obehindrat.
Under året som sedan följer utvärderas undervisningen och resultaten av denna varje månad under en
gemensam konferens med fokus på resultat på olika nivåer, exempelvis på individnivå (eleven), kursnivå
(läraren) eller gruppnivå (klassen). Konferensen leds av specialpedagog som utifrån vad som blivit synligt
arbetar vidare med elev/lärare/grupp.
Rektor och förstelärare möts kontinuerligt över året för att ta ut riktning och innehåll av årets lärteam som är
ett veckovis återkommande kompetensutvecklande forum för skolans lärare.
Vidare arbetar EHT tillsammans med lärargruppen för att bistå med den kompetens som krävs för de insatser
som ligger utanför lärarens pedagogiska uppdrag.
Slutligen genomför vi utvärderingar under årets gång i syfte att plocka upp elevernas egna synpunkter och
uppfattningar för att få en så relevant och givande undervisning som möjligt.
Vi upplever fortfarande stora utmaningar med många av våra elever som har olika NPF-tillstånd och som
behöver en undervisning med flera extra anpassningar. Fokus under föregående har därför varit att bygga in
anpassningar i undervisningens struktur så att de alltid finns på plats. Inställningen är att det gynnar alla men
skadar ingen.
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UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
Vår bedömning är att vår undervisning under ht19 i stort mötte våra elevers önskemål på variation och
innehåll. Våra undervisningsutvärderingars frisvar visade på en relativt god korrelation mellan elev- och
lärarsyn. Vi såg goda resultat i samtliga klasser utom en där vi hela hösten 2019 arbetade hårt med att uppnå
och upprätthålla studiero. Mot våren och i samband med vår övergång till fjärrundervisning hade vi uppnått
studiero i vår utmanande klass och stämningen på skolan präglades av lugn och ro. Efter att vi i mars gick över
till fjärrundervisning såg vi först positiva resultat, både bland elevernas positivism men också avseende närvaro.
Ganska snabbt dalade dock dessa och efter att våren passerat kunde vi ganska snabbt konstatera att merparten
av våra elever behöver en undervisning på plats med allt vad det innebär av struktur, vardagsrutiner och
personliga möten.
Under föregående år (18/19) arbetade skolan hårt med att konceptet EA (extra anpassningar) skulle fästa hos
kollegiet och bli en del av skolans undervisningsvardag. Läsåret 19/20 blev således det år då EA
implementerades som en del av en fast lektionsstruktur. Helena Wallberg (boken Lektionsdesign, bloggen
Specialpedagogen etc) talar om en lektionsstruktur där inbyggda EA är något som i bästa fall gynnar alla och
säkerligen inte skadar någon. Därför fokuserade vi arbetet på att få till en lektionsstruktur som på bästa möjliga
sätt hjälper elever med NPF att lättare tillgodogöra sig undervisningen. Vi såg snabba resultat av detta och även
i betygsättningen avspeglades detta då antalet satta F-betyg i åk 1 (den årskurs med övervägande del elever
med NPF) var lägre än någonsin.
Vår uppfattning är att nästan samtliga processer på skolan saktades ner i och med övergången till
fjärrundervisning. Det gällde alla strukturer och alla pågående processer som EHT, undervisningens utveckling,
mentorskapet mm. Vartefter våren gick fick vi ganska god fart på dessa igen men vi kan definitivt se att sviterna
av fjärrundervisningen speglas i våra formella resultat.

SLUTSATSER
Vi ser tydligt att det arbete vi påbörjade med EA som en given del av varje lektion måste fortsätta. Att se vår
årskurs 1 på vårt yrkesprogram lyckas så väl, trots en väldigt utmanande situation med många elever med
tydliga NPF, ger energi och lust att fortsätta på den inslagna vägen. Vi har sedan många år arbetat med att
minska vår andel satta F-betyg och vårens fjärrundervisningen och elevhälsans omställning fungerade i stort väl
utifrån rådande omständigheter. Samtidigt fanns det avgångselever med sämre förutsättningar som inte tog sin
gymnasieexamen, trots ett intensivt riktat arbete för att de skulle lyckas hela vägen. Vi kan se att
undervisningen på plats i skolans lokaler är avgörande för att elever med stora utmaningar ska lyckas med sina
studier. Vi upplever ändå att vi under förra läsåret hittade ett välfungerande recept eftersom vi med glädje såg
att våra satta F-betyg i åk 1 minskat drastiskt från tidigare år. Detta kommande läsår måste vi hitta ett
motiverande arbetssätt som lyfter våra elever när de själva inte har motivationen. Ett lustfyllt lärande med ett
relevant innehåll måste på plats i år. Vidare hoppas vi att vårt arbetssätt med dubbelt mentorskap ska ge
resultat.
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ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
På NTI Gymnasiet i Södertälje har vi ett elevhälsoteam som leder skolans samlade elevhälsa, det vill säga EHT,
bestående av kurator 20%, skolsköterska 20%, specialpedagog 50% samt rektor, leder skolans elevhälsoarbete
med skolans elevhälsa, det vill säga resterande skolpersonal. Detta sker på flera olika sätt och nivåer där ett
antal mötesforum bildar grunden.
På personalmötet som hålls varannan vecka för all personal och som leds av rektor, finns en fast EHT-punkt
med återkoppling och nya elevärenden. Dessa frågor plockas sedan upp av EHT som möts formellt en gång i
månaden men informellt när alla kompetenser finns på plats varje onsdag. Vid sidan av detta stora kugghjul har
EHT återkommande möten med mentorerna för att hjälpa mentorerna att arbeta proaktivt och främjande i
mentorsgrupperna och bistå mentorerna med stöttning i frågor kring närvaro, trivsel, resultat etc. Målbilden är
att varje mentor får träffa EHT för dessa möten ca 5 gånger per läsår.
Eftersom vi inledde ett arbete med närvaro/frånvaro under läsåret 18/19 togs en handlingsplan mot
problematisk skolfrånvaro fram av EHT för att göra arbetsgången tydlig för alla. Närvaro fortsätter vara ett
prioriterat område under 20/21 eftersom vi har utmaningar på detta område fortfarande och nu tar vi detta
arbete ett stort steg framåt i och med att vi medverkar i Närvarolyftet i år. EHT kommer att leda detta arbete
med lärarna och eftersom det är ett arbete med ett pedagogiskt fokus för att angripa frånvaron genom att göra
skolans undervisning effektfull nog att få eleven att vilja komma till skolan kommer även rektor att ha en stor
del i att leda detta projekt. Förutom Närvarolyftet kommer vi på skolan att arbeta närvarofrämjande med
nedanstående punkter som grundstruktur:
1.

Medvetet mottagande av eleven när hen faktiskt kommer till skolan. I praktiken innebär det ett
positivt mottagande av undervisande lärare för att lämna åtgärder och prioritering till mentor. Vi tror
att det är bättre för en elev att få en samlad information och hjälp med prioritering än att alla
undervisande lärare ska vara inne och korrigera och tillrättavisa och pocka på uppmärksamhet i just
sitt ämne.

2.

Sunshine Calls. Det vill säga att vi vill säkerställa att mentor är snabb på att ringa hem när hen har
positiva nyheter om en elev som ofta är frånvarande för att stärka hemmet och eleven och markera
att vi uppmärksammar elevens positiva beteenden också.

3.

Snabb respons när eleven uppvisar frånvaro oavsett art, samt låta eleven veta att hen är saknad även
om hen är sjukanmäld.

4.

Arbeta med väldigt tydlig information till hemmen i läsårsstart för att klargöra skolans regler avseende
frånvaro samt CSNs regler avseende frånvaro.
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UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
En stor positiv förändring i skolans systematiska kvalitetsarbete avseende elevhälsoarbetet är det arbete med
pedagogiska utredningar samt upprättande av åtgärdsprogram som skolans specialpedagog arbetar med. Vi har
länge saknat en utbildad specialpedagog på skolan och när vi nu, sedan ett år tillbaka, har en så märks tydliga
förbättringar, dels i det rent administrativa arbetet med kvalitetssäkrad dokumentation, men även med
positiva resultat avseende enskilda elevers prestation efter att en utredning är gjord eller ett åtgärdsprogram
är upprättat. vi har en högre grad av uppföljning vilket resulterar i goda resultat. Det är glädjande att kunna öka
specialpedagogens tjänst med ytterligare 10%. Vi menar att skolans absolut största framgång förra året är
betygsresultaten i åk 1 som endast renderade 7 st F-betyg i vår IT-etta som är en klass med majoriteten
NPF-elever (de F-betyg utöver dessa 7 som redovisas i denna kvalitetsrapport representerar alla elever som av
olika anledningar ska repetera åk1). Mycket av det arbetet kan härledas tillbaka till arbetslagets arbetssätt lett
av specialpedagog.
I år vill vi se en än större EHT-närvaro ute i klasserna. För att alla kompetenser i EHT ska veta hur det ser ut ute i
undervisningssalarna kommer de att löpande närvara i våra klassers undervisning.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
NTI Gymnasiet Södertäljes APL-arbete är ett skolgemensamt arbetsområde med sin tyngdpunkt i det arbetslag
som består av lärarna som undervisar på IT-programmet. Det leds ytterst av rektor men organiseras till vardags
av APL-samordnare och utlands-APL-samordnare.
Vi har en APL-period på hösten då årets treor går ut på en åtta veckor lång APL-period samt en på våren då
årets tvåor går ut på en sju veckor lång APL-period. Dessutom erbjuder skolan åk 3 på IT-programmet en
möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och sin yrkesidentitet utomlands i och med utlands-APL till senast
Portsmouth i England och nu i år Limerick i Irland.
När eleverna är ute på APL har skolan fördelat ansvaret över platserna så att alla elever får ett antal
arbetsplatsbesök av sin lärare. Innan praktikperioden besöker skolan arbetsplatsens handledare för att
säkerställa kvalitet, upprätta ett gott samarbete och förmedla skolans utbildningsbehov för den enskilde
eleven. Detta behov har tidigare under terminen fastställts av yrkeslärarna i samråd med rektor för att
säkerställa förläggningen av vissa kurser. I dagsläget är det främst kursen Datasamordning och support som
förläggs. I slutet av varje APL-period genomförs trepartssamtal mellan den lärare som ansvarat för platsen och
elevens utbildning, arbetsplatsens handledare samt eleven själv för att kvalitetssäkra den bedömning som görs.
På skolan har vi i flera år arbetat med att få till ett kontinuerligt programråd men det har varit utmanande. Vi
ser att företagen kommer på en träff eller två men sedan uteblir och vi har diskuterat vad detta kan bero på.
Inför årets arbete vill vi på ett tydligare sätt kommunicera programrådets möjligheter till faktisk påverkan på
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vår utbildning och dess innehåll. Vi strävar alltid efter att vara relevanta och uppdaterade i vår undervisning
och där spelar programråden en stor roll. För att kompensera för de lite flyktiga programråden sitter skolan
med i ledningsgruppen för YH-utbildningen i staden, denna ledningsgrupp är även representerad i de lokal
programråden.

UTVÄRDERING AV APL
De flesta av skolans elever får den APL de har rätt till. I undantagsfall kan det vara så att en elev inte erbjuds en
APL-plats när en praktikperiod närmar sig men då handlar det om en elev med ett åtgärdsprogram som kräver
andra insatser för den eleven.
APL-perioden är en väldigt viktig del av utbildningen för våra yrkeselever, särskilt avseende deras blivande
yrkesidentitet som är svår att lära ut och utbilda i en lektionssal. Vi ser en stor skillnad hos de elever som
upplever en positiv APL-upplevelse och som kommer tillbaka till skolan med ett helt nytt självförtroende. Det är
en fantastisk syn!
Att utveckla samarbete med företag och andra utbildningsinsatser såsom YH, är väldigt viktiga för skolans
utveckling i rätt riktning, samt för våra elever som behöver se de möjligheter som livet efter gymnasiet innebär.
Vi eftersträvar goda relationer med de företag som verkar inom vårt upptagningsområde.
För fjärde året i rad skulle vi i år skickat våra elever i åk 3 på en utlands-APL. Vår erfarenhet är att de elever som
tar den möjligheten och genomför en period i till exempel England, får en avsevärt bättre start när de sedan
ska ut i ett arbetsliv. De har då redan med sig erfarenheter och upplevelser som inte går att erövra inom
skolans fyra väggar och det självförtroende som de kommer tillbaka med gynnar dem i deras avslutande studier
och när de senare ska söka arbete till exempel. Naturligtvis är den språkliga erfarenheten även den ovärderlig,
särskilt ser vi en utveckling av ett fackspråk hos de av våra elever som genomfört en utlandspraktik. Nu i år ser
vi dock utmaningar i att få ut eleverna utomlands pga rådande pandemi. Inga beslut är fattade i skrivande
stund men det finns en överhängande risk att vi i år kommer tvingas skjuta på vår utlands-APL.

SLUTSATSER
Vi har fått till en stabil och gedigen stomme i vårt APL-arbete på NTI Gymnasiet Södertälje. Alla har en roll och
alla kan tillföra något till den ganska omfattande process som APL innebär. Till nästa år vill vi att APL i än högre
grad blir en skolgemensam fråga. Ansvaret för APL behöver spridas bättre i hela arbetslaget och etableras som
en angelägen arbetsuppgift hos alla. Slutligen måste vi fortsätta vårt arbete med anskaffning av platser. Det är
ett oerhört krävande arbete som tar väldigt mycket tid i anspråk och som fortfarande är alltför sårbart. Detta
arbete kommer med all säkerhet bli än mer utmanande i år med anledning av pandemin, vi har med anledning
av detta omorganiserat våra APL-perioder och lagt både perioden för treor och tvåor på vårterminen.
Förhoppningen är att detta ska innebära att pandemins effekter lagt sig något.
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NORMER OCH VÄRDEN
ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN
På NTI Gymnasiet i Södertälje har vi länge på ett väldigt tydligt sätt arbetat prioriterat med frågor kring
värdegrund och allas rätt till en trygg skolgång och likabehandling. Lärarna har ett riktat uppdrag att i
möjligaste mån inkludera dessa frågor i sin undervisning och det är också en fråga i den avslutande
verksamhetsuppföljning som alla lärare skriver i slutet av läsåret för att analysera och utvärdera sin egen
praktik. Frågan är alltid högaktuell för oss eftersom vi har elever med väldigt varierat ursprung och med väldigt
varierade förutsättningar. En stor del av våra elever har också funktionsvariationer av olika slag som ställer
höga krav på en tillåtande och tolerant omgivning.
För att i praktiken agera när någon känner sig kränkt eller på annat sätt illa behandlad, har vi en arbetsgång
som inkluderar mentor och samtal med mentor och rektor för att i möjligaste mån reda ordning i
händelseförlopp och bidra till förståelse för allas ansvar för en trygg arbetsmiljö. Kränkningsanmälningar
upprättas och meddelas huvudman samt följs upp på enhetsnivå av mentor och i förekommande fall rektor.
Andra konkreta aktiviteter som genomförs för att skapa trygghet och god arbetsmiljö är trygghetsvandring i
läsårsuppstart där rektor och kurator medverkar tillsammans med elevrepresentanter och mentorstid med
värderingsövningar och samtal om vår gemensam arbetsmiljö.
Vårt arbete följer den plan mot diskriminering och kränkande behandling som upprättas varje år efter den
LoV-enkät som genomförs och som kartlägger frågor som rör trygghet och likabehandling.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
I de flesta kurser och hos de flesta lärarna är värdegrundsarbetet en självklar del. För några återstår en del
arbete för att på ett tydligt och självklart sätt arbeta med värdegrunden på olika sätt.
När det gäller elevdemokrati och elevinflytande så är det en väl integrerad del i lärarnas arbetssätt. Det kan ta
sig uttryck som att eleverna är med och väljer examinationsform för ett arbetsområde, att man kan vara med
och påverka kursens läromedel eller att kursinnehållet utvärderas i undervisningsutvärderingar och
kursutvärderingar.
Hos oss är vi stolta över vår sammanhållning och tolerans. Elevgruppen är stabil, trygg och väldigt tillåtande och
hänsynstagande. Detta är något vi är rädda om och vill värna om, därför kommer vi att vid läsårsstart lägga
stort fokus på trygghetsdagar för våra nya elever i ettan, för att säkra att de förstår vad det innebär att vara
elev på NTI Gymnasiet Södertälje, vilka rättigheter och skyldigheter man har som elev hos oss och vad man kan
förvänta sig under sina tre år här. Kurator planerar att införa trygghetssamtal i åk 1 i samma anda som
elevhälsosamtalen som skolsköterskan håller i. Med detta sagt visar vår trygghetsenkät på att en del trots detta
upplever att det finns elever på skolan som behandlar framför allt andra elever respektlöst. Det är ju
naturligtvis oroande och något som måste lyftas in i årets trygghetsarbete på skolan.
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SLUTSATSER
Till detta läsår ska vi arbeta väldigt riktat med våra nya ettor för att säkerställa att det är grupper som blir
stabila och trygga från start. Föregående års lärdomar gör att vi satsar på följande insatser:
●

Fortsätta arbetssättet med en lektionsstruktur i flera ämnen som innebär en helklasslektion följt av
två halvklasser/vecka istället för att traditionellt erbjuda två 80-minuterspass i veckan

●

Tydlighet är trygghet. Startblock i alla lektionsupplägg

●

EHT är behjälpliga i mentorsgrupperna för att stötta upp där det finns osäkerhet kring
värderingsövningar etc.

●

Mentorskapet utvecklas med två mentorer per mentorsgrupp. Grupperna blir större men vi tror att
värdegrundsarbetet får en bättre effekt och att lärarna blir tryggare i det arbetet med en kollega vid
sin sida.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vi arbetar under kommande läsår med följande prioriterade områden:
Närvaro (frånvaro)
Varierad och effektfull undervisning
Trygghet och studiero
Dessa områden är alla på olika sätt av yttersta vikt för att vi ska lyckas med vår ambition att alla ska i mål, det
vill säga att alla elever ska ha en gymnasieexamen när de avslutat sin utbildning hos oss. Närvaroarbetet är en
fortsättning på det arbete som initierades inför läsåret 18/19. En del i detta arbete leder oundvikligen till förra
årets prioriterade område; mentorskapet. Mentorskapet står fortsatt i fokus i år men är inte ett uttalat
prioriterat område. Däremot arbetar vi vidare med mentorskapet och utvecklar samarbetet mellan mentorer
och EHT samt fördelar två mentorer per mentorsgrupp. Utvecklingsarbetet av undervisningen är tvådelat; dels
vill vi genom en bredd och variation nå en högre engagemangsgrad under lektionerna hos våra elever och dels
vill vi utveckla vår undervisning i linje med skolans utvecklingsarbete för att förbereda våra elever för en
teknikdominerad och digital framtid.
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Södertälje 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
NTI Gymnasiet i Södertälje består av 141 elever varav 5 stycken är flickor. Vårt upptagningsområde är
framförallt Södertälje men vi har även elever från Nykvarn, Gnesta, söderförort till Stockholm och
Trosa/Vagnhärad. Vi har två program på skolan, Teknikprogrammet (högskoleförberedande) och
IT-programmet (EE - yrkesförberedande program).
Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

26

26

20

TE-programmet

19

26

12

IM-program

4

1

3

Totalt*

49

53

35

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
●

Rektor i ledningsgrupp med programansvariga för Teknikprogrammet och IT-programmet

●

IT-arbetslaget med programansvarig och 6 lärare verksamma på framförallt IT-programmet

●

Teknikarbetslaget med programansvarig och 6 lärare verksamma på framförallt Teknikprogrammet

●

Elevhälsan med EHT i spetsen som utgörs av specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor

LOKALER
Skolan är belägen i ett hus som i övrigt inhyser kontorsutrymmen som t ex redovisningsbyråer etc. Idrotten
bedrivs på Friskis och Svettis gym ca 100 meter från skolan. Eleverna äter mat i skolans matsal som serverar
traditionell skolmat varje dag inköpt från vår leverantör Skolfood. Eftersom vi i dagsläget är något trångbodda
inhyses skolbibliotek, Makerspace, AR/VR studio i våra undervisningssalar. Även elevytorna där elever kan
vistas under raster och håltimmar är alltför trånga numera. En flytt planeras inom de närmaste åren.
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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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