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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
På NTI Södertörn strävar vi efter hög kvalitet i allt vi gör. Vi tror att lyhördhet och ödmjukhet tillsammans med
viljan att ständigt förbättras och utvecklas utgör grunden för ett bra kvalitetsarbete. Vi utvärderar löpande vårt
arbete och våra rutiner, åtgärdar och förbättrar om vi ser några brister.
Våra lärare är på plats i skolan från åtta på morgonen till fem på eftermiddagen, varje dag, och är tillgängliga
för att fånga upp elevers frågor, idéer och ta hand om eventuella problem.
Dörren till rektor och biträdande rektor står alltid öppen (när vi inte är upptagna i möten) för elever och
personal att ventilera sina åsikter och tankar.
Skolan jobbar aktivt med att ta tillvara på våra elevers åsikter. Vi har ett aktivt elevråd som tillsammans med
skolledning samt lärare har möten flera gånger om året för att ytterligare förbättra skolans verksamhet. Vi har
även en tydlig mentorsroll som initieras av våra två arbetslagsledare tillsammans med förstelärarna på skolan.
Under läsårets sista månader då samtliga elever jobbade med fjärrundervisning, la vi extra mycket kraft på att
hålla en tät kontakt med elever och hem, för att uppmärksamma eventuella problem som uppstod för eleverna
så att vi snabbt skulle kunna hitta lösningar på dessa.
Vår kvalitet delas in i tre delar; den funktionella med elevernas studieresultat, den instrumentella som handlar
om kvaliteten i våra strukturer och processer den upplevda kvaliteten som vi mäter i utvärderingar av kurser
samt de årliga elev- och medarbetarundersökningarna. Vi är stolta över att vi i varje ny kull ettor som börjar på
skolan hittar många syskon och släktingar till tidigare elever. Det ser vi som ett kvitto på att vi gör ett bra
arbete.
Vårt mål är att alla våra elever ska vara anställningsbara eller klara för högre studier när de avslutar sin
utbildning hos oss. För att nå dit måste vi både ställa krav på, och entusiasmera våra elever, vilket i sin tur
ställer krav på att vi som arbetar på NTI Södertörn håller en god kvalitet i allt vi gör.

Anette Bjärås, rektor, NTI Södertörn
Edvard Panes, bitr. rektor, NTI Södertörn
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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

När läsåret startade för våra avgångselever var det en hög andel av eleverna som vi såg riskerade att ej få ut
examen. Vi la då in åtskilliga åtgärder för att eleverna skulle nå högre måluppfyllelse. På gruppnivå samt
individuella nivå gjorde vi planer och åtgärder för att bryta denna trend. Vi ser att en del av dessa insatser har
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gett gott resultat på framförallt EE programmet. Statistiken för eleverna på estetprogrammet är endast
grundad på 7 stycken elever.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Elever som går på programmen EE och TE har i år haft en lägre andel med F betyg om vi jämför med
föregående år. Det motsatta gäller för esteteleverna. Andelen elever som inte fick godkänt i Gymnasiearbete
var i år väldigt hög 25%. Vi ser att andelen F betyg i kurserna matematik har minskat på vissa kurser men
bibehållit höga siffror i vissa kurser.

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.

5

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

Vi noterar att det är en svag ökning i samtliga svar, gällande nöjdhet för eleverna på skolan vilket är glädjande.
I årets elevenkät var det ingen fråga som gav försämrade resultat i förhållande till 2019.

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
Undervisningstiden har fördelats jämnt mellan samtliga ämnen. De har således inte viktats. Rektor har en gång
varje termin gjort planerade lektionsbesök. I samband med lektionbesöket har rektor och lärare haft ett
pedagogiskt samtal. Arbetslagen har haft möte vid flera tillfällen per månad och här haft tillfälle att dryfta
pedagogiska ärenden såväl som specifika elevärenden. En gång per termin har man gjort en EWS (early warning
system) där man identifierat elever med särskilda behov. El-arbetslaget har haft tätare avstämningar med
samtliga pedagoger som jobbat med åk3 sedan januari. Dessa har sedan följts upp med eleverna av mentorer
samt biträdande rektor med ansvar för El-programmet regelbundet. Förstelärare har jobbat med pedagogisk
fortbildning. De tre förstelärarna har haft veckovisa möten med lärarna. Under hösten hade en av förstelärarna
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uppdraget att jobba specifikt med lärarna i matematik. De använde då bland annat material från skolverkets
matematiklyftet. De två andra förstelärarna jobbade första perioden med material från Anders Hanséns böcker,
som mentorerna sedan jobbade vidare med eleverna på mentorstiderna. Under resten av läsåret jobbade
lärarna med web materialet betyg och bedömning från Karlstad universitet. Rektor skapade under våren
tillfällen då förstelärare och arbetslagsledare hade möjlighet att träffas och analysera de aktuella behoven på
skolan gällande pedagogisk fortbildning. I samband med införandet av fjärrundervisning schemalade lärteamet
fler tillfällen för kollegialt lärande kring fjärrundervisning. Dessa organiserades och leddes växelvis av
förstelärare samt arbetslagsledare.

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
Det ser olika ut beroende på program hur väl möter lärarna elevernas behov av ledning och stimulans. Eleverna
på teknikprogrammet är mest nöjda medan eleverna på estetprogrammet känner sig betydligt mindre nöjda.
Som helhet har vi dock bättre siffror i år än förra året. På undervisningsutvärderingarna kan man se varje
separat lärares omdöme. Dessa utgör ett underlag till samtal vid medarbetarsamtalen.
I år har vi fått en högre andel elever som är nöjda med studieron. Den har ökat med 7%. Arbetslagen har jobbat
med gemensamma regler för bland annat våra elever i årskurs 1. Detta ämne har tagits upp även på
mentorstider samt på elevrådet. Rektor har även samtalat med samtliga klasser gällande ordningsregler.
Många av våra elever har behov av extra anpassningar. I samband med skolstart har vi en
informationskonferens där vi delger den info vi fått från avlämnande skola samt vårdnadshavare. Detta för att
snabbt kunna identifiera hur vi ska fördela våra resurser. Specialpedagogen har samtal med samtliga elever
samt extra samtal med de elever vi behöver skriva rekommendationer för. Två gånger i veckan erbjuder lärarna
extra stödtid. Detta gäller samtliga lärare och kurser. Specialpedagogen har även jobbat extra mot en klass och
tillsammans med elevassistent bistått lärarna. Lärarna gör regelbundna utvärderingar med eleverna. Både på
lektionstid samt på mentorstid. I år byttes en av undervisningsurvärderingen på vårterminen ut mot en mer
allmän utvärdering kring fjärrundervisning.
SLUTSATSER
Vi ser att eleverna på samtliga punkter värderat skolan högre än förra året i elevenkäten. Även i
undervisningsutvärderingen ser vi en total högre andel nöjda elever. Vi har i år jobbat mycket med att höra
elevernas tankar i samband med mentorstider och elevråd. Vi har även jobbat med lärarna för att säkerställa
att vi direkt tar itu med saker vi ser vi kan förbättra. Detta kan vi dock utveckla ännu mer och då framförallt
genom ett starkare samarbete mellan arbetslag och EHT. Vi ser även att vi behöver säkerställa att samtliga våra
elever oberoende av program ska känna att de blir stimulerade i sin undervisning. Vi behöver utveckla våra
auskultationer för att kunna sprida goda exempel inom lärarkåren och lära av varandra. Vi har i år även jobbat
mycket med extra stöd för elever som ej nått målen i vissa ämnen. Vi har erbjudit dubbla öppna studietider i
samtliga ämnen samt omläskurser som eleverna fått anmäla sig till som gått under ca 9 veckor. Dessutom har vi
öppnat upp för lovskolor i ett flertal ämnen. Vi såg i starten en osäkerhet inför dessa nya åtgärder men
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allteftersom de rullat på har de gett en högre måluppfyllelse och möjlighet till struktur och planering för både
elever och lärare. Vi ser också att våra elever i åk 1 nått bättre resultat än föregående år.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsan bestod under läsåret 2019/2020 av rektor samt biträdande rektor, kurator (20%), specialpedagog
(60%), skolsköterska (40%) och studievägledare (50%) samt skolläkare och skolpsykolog som var på skolan 4 ggr
vardera/läsår.
Elevhälsoteamet (EHT) har haft en fast mötestid varje vecka. Enligt dagordning har man då nyttjat halva tiden
till övergripande elevhälsoarbete för att tex främja välmåendet och lärandet på skolan och halva tiden till
pågående utredningar och nya fall där behov har identifierats av personalen på skolan, eleven själv eller från
EHT. EHT har diskuterat ärendet, fördelat ansvar och har tagit beslut kring utredningar samt upprättat, följt
upp och avslutat åtgärdsprogram. Detta har i vissa fall skett tillsammans med de undervisande lärarna vars
ämnen berörts. Under året har EHT förbättrat sina rutiner gällande mentorer så att de alltid ska få en tydlig
återkoppling. Man har dessutom förbättrat dokumentationen så att det tydligt kan utläsas vem som ansvarar
för ärendet och när det ska återkopplas.
Specialpedagog har ett startsamtal med samtliga elever i åk 1 och därefter samtal med de elever som det
framkommer har behov av rekommendationer.
Kurator hade under våren en period då hen besökte vissa klasser regelbundet i samråd men mentorer. Detta
för att kunna stötta pedagogerna kring den sociala aspekten i klassrummet.
Skolsköterska har haft hälsosamtal med samtliga åk 1 elever.
Studie och yrkesvägledare har haft både öppen verksamhet samt uppsökande med fokus på studiehandledning.
Syv har även gett eleverna möjlighet att träffa högskole/universitet samt annan verksamhet såsom
arbetsförmedling, fack. Detta har skett under en så kallad Framtidsdag.
Både skolläkare och skolpsykolog har varit med på ett EHT möte som konsultation under året.
På APT har EHT tydliggjort sin roll och hur ärendegången ska bli lättarbetad när lärarna behöver stöd och råd.
EHT har även påbörjat en utökad kontakt med arbetslagen som träffats ca var tredje vecka.
EHT har även jobbat med ett förtydligande av att det är mentor som ska få återkoppling kring sina
mentorselever och att mentor har en viktig roll att förmedla relevant information till undervisande lärare.
Utöver detta deltar EHT på vårt
1) informationsmöte – i september angående åk1
2) Klasskonferenser samt EWS-möten, som genomförs vid fyra tillfällen per läsår. Under dessa möten
har även behoven av extra anpassningar diskuterats. Där har EHT kunnat bidra med ytterligare
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information kring olika elever. Specialpedagog, kurator och SYV har dessutom genomfört riktade
insatser i vissa klasser under läsåret.
3) Mentorstider när så efterfrågas
Förbättringsområden har analyserats och sedan genomförs med hjälp av återkoppling från årliga
kvalitetsundersökningar hos elever (elevenkäten) och personal (NMI) samt utvärdering terminsvis i EHT.
Vi har haft en samverkan med elevernas respektive kommuner kring elever med särskilda behov samt kring
elever med betydande frånvaro.
Skolans elevråd i samråd med LAN gruppen har genomfört sociala aktiviteter under året i samarbete med
personalen på skolan. Det sista evenemanget fick dock skjutas upp pga. Corona.
Skolan har även haft en cafeteria som varit personal- och elevdriven. Cafeterian har en viktig roll som
samlingspunkt och den har gett möjlighet för elever att vidga kontaktnätet och via denna har ett flertal
rastverksamheter erbjudits.
Skolan har under året gett möjlighet till vidgade perspektiv genom att man för åk 1 genomförde ett samarbete
med Röda korsets ungdomsförbund som heter På flykt. Detta är ett workshop som får eleverna att få en
uppfattning om hur det är att vara på flykt.

Elever i åk 2 fick en halvdag med RFSU då vi såg att det fanns ett behov av att få mer kunskap och möjlighet att
tala om dessa frågor för våra elever.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
pecialpedagogen jobbar med tydliga rekommendationer som delges undervisande lärare och mentorer.
Tillfällen för konsultation med samtliga i EHT har erbjudits. Vi ser dock att detta kan utvecklas genom EHT
deltagande på arbetslagsmöten. Se slutsatser nedan.

Arbetet med närvaron ser vi har inte följt en enhetlig linje. Det har varit väldigt mentorsberoende.
Administratör som sköter CSN rapporteringen har samarbetat med skolledning och EHT och vi har i detta
samarbete sett att vi behöver utveckla våra rutiner ytterligare. Under fjärrundervisningsperioden gjorde vi en
extra insats gällande elever som var frånvarande. Vi har lärt av detta och vill ta med denna kunskap till nästa
läsår.

På APT har det i år klargjorts att en EHT anmälan kan ske till vem som helst i EHT. Den framförs sedan alltid och
EHT tar gemensamt ett beslut hur man går vidare i frågan och framförallt har EHT nu rutiner för att
återkoppling alltid sker till mentor. Detta förtydligande har underlättat och undvikit osäkerhet både bland
lärare och EHT
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SLUTSATSER
Gällande elevers frånvaro kommer vi nästa läsår jobba med AcadeMedias närvarolyftssatsning. Vi ser att denna
kommer att hjälpa oss att få bättre rutiner så inga elever faller mellan stolarna. Framförallt hur vi ska kunna
jobba förebyggande.
Elevhälsan har startat ett samarbete med arbetslagen. Detta kommer nästa läsår att utökas då arbetslagen
kommer att ha tätare träffar. EHT kommer att få en årscykel där vi lägger in tätare deltagande av personer ur
EHT på dessa arbetslagsmöten. Både för att kunna delge information och finnas tillhands för konsultation för
arbetslaget.
Vi har haft elever med särskilt tillägg detta läsår och detta har fungerat mycket väl. Ser dock ett ökat behov och
vi har sökt för ett flertal särskilt tillägg för nästa läsår och fått dessa godkända. Specialpedagogen handleder
elevassistent och vi kommer att fortsätta med detta då det fungerat väl.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
Skolledningen har tillsammans med den APL-ansvarig och yrkeslärare på IT-programmet planerat för
APL-perioder, kursernas placering utifrån APL och förläggning av delar av kurser.
APL-ansvarig har haft hjälp, främst från övriga lärare på IT-programmet, med att ta fram APL-platser,
säkerställa kvaliteten på dessa och följa upp eleverna under trepartssamtal.
Programråden organiseras av APL-ansvarig och äger rum en gång per termin. De som deltar på programråden
är förutom APL-ansvarig, rektor, representanter från APL-platser, yrkeslärare och elevrepresentanter.
APL-ansvarig har tillsammans med en yrkeslärare arbetat med internationaliseringen. Några av våra el-elever
erbjuds varje år att i årskurs tre bedriva sin APL i ett annat EU land. I år skedde detta på Irland.

UTVÄRDERING AV APL
När det gäller att förse eleverna med APL-platser så har resultatet varit följande:
Årskurs

Antal elever på
IT-programmet

Andelen elever som har genomfört
hela praktikperioden

Antal elever som har genomfört
delar av praktikperioden

Årskurs 2

21

4

7

Årskurs 3

25

16

7
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Anledningen till att så få elever i årskurs 2 genomförde hela eller delvis av praktikperioden var på grund av
Coronapandemin, som tog fart i början av praktikperioden, som började vecka 11.De elever som inte
genomförde praktiken eller enbart gjorde den delvis, fick genomföra en kurs från Cisco NetAcademy som gick
på distans.
Anledningen till att några elever i årskurs 3 inte har genomfört någon praktik alls grundar sig på två orsaker.
Den ena orsaken är att de erbjöds en kvalitativ APL praktikplats som de avböjde, vilka var svåra att ersätta. Den
andra orsaken var att det var svårt att hitta relevanta APL-platser. Anledningen till att några elever enbart till
viss del genomförde praktikperioden är att eleven och/eller handledaren på den aktuella praktikplatsen har
känt att praktiken inte utföll för eleven eller praktikplatsen enligt önskemål. De elever som inte genomförde
praktiken eller enbart gjorde den delvis, fick genomföra en kurs från Cisco NetAcademy på skolan.
Till stor del har det varit god kvalitét på de platser vi erbjudit, men vi behöver fortsätta arbeta för att höja
kvalitén ytterligare. Vår målsättning var att alla inblandade skulle dela ännu mer på arbetet och ansvaret än
tidigare, men på grund av flertal händelser under höstterminen i personalgruppen så blev planeringen lidande.
Därför uppnådde vi inte vår målsättning.
Angående utlandsplacerad APL så har NTI Södertörn skickat två elever till Limerick i Irland. Kvaliteten på den
erbjudna utlandspraktiken höll i år en bättre kvalitét jämfört med förra året. Däremot så har rutinerna på
skolan för hantering av utlands APL inte varit optimal. Våra elever genomförde innan resan en
språktest(OLS-test). Dock genomfördes i år inte språkkursen som brukar föregå testet. Detta ämnar vi ändra till
nästa år.

SLUTSATSER
Arbetet med att säkra fler APL-platser fortsätter. Ett sätt att göra detta är att bättre använda före detta elevers
kontaktnät samt utveckla befintliga kontakter. Det är även viktigt att fortsätta att använda befintliga kontaktnät
med andra NTI Gymnasier för att uppnå detta.
Arbetet med att försöka erbjuda mer homogena APL-platser måste fortsätta. Detta möjliggör att vi kan sortera
bort några av de företag där vi haft svårare att förlägga kursmoment.
För att ansvarsfördelningen mellan alla inblandade skall bli bättre så måste skolans planering och
framförhållning utvecklas. Detta arbete påbörjades under vårterminen 2020.
Även rutinerna på skolan för hantering av utlandsplacerad APL måste förbättras, inte minst när det gäller
genomförandet av elevernas språktester.
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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.
Under kickoffen på Lida (aug 2019) gick hela personalen igenom förslaget på Arbetsplan för året. Under hösten
på APT jobbade arbetslagen med ordningsreglerna samt senare i november med Planen mot diskriminering och
kränkande behandling. Därefter reviderade EHT denna plan enligt de tankar och kommentarer som kommit
upp från personalen. Vidare så förväntas alla lärare bedriva undervisning i demokratisk anda och lektionsbesök
av rektorer samt kollegor/förstelärare har gjorts för att uppmärksamma deltagaraktivitet, stämningen i
klassrummen etc. Det har inte varit ett fokusområde men det är en av våra grundläggande arbetspunkter som
lärare då det står i skollagen.
Gällande ordningsregler har dessa tagits upp både på mentorstid, i elevrådet samt rektor har gått ut till
samtliga klasser och diskuterat dem med klasserna.
I samband med rektors lektionsbesök samt medarbetarsamtal tas även dessa frågor upp med varje enskild
lärare.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Detta år har varit ett lugnt år utan större incidenter på skolan. Vi har gjort tre anmälningar angående
kränkande behandling som har följts upp. Vi har snabbt agerat på språkbruket på framförallt klasschattar. Det
är ett gott klimat på skolan och vår cafeteriavärd har funnits på plats hela året och också kunnat hjälpa oss att
snabbt se om vi har behövt jobba extra med något. Vår IT tekniker har ett gott samarbete med LAN gruppen
som möjliggör för många elever att engagera sig och planera för återkommande LAN arrangemang på skolan.
Elevråd har ett mycket stort deltagande från samtliga klasser och genomfördes även under fjärrundervisnings
perioden. Lärteamet jobbade mycket under hösten enligt Anders Hansens ideer och sedan vidare med valda
delar av dessa på mentorstiderna med eleverna. Eleverna fick tillsammans med sina mentorer reflektera över
hur de i sina dagliga liv använde skärmar och man gav eleverna olika uppdrag som skulle leda fram till en
reflektion över sina dagliga beteenden.

SLUTSATSER
Vi ska fortsätta att engagera elevrådet och hjälpa dem att planera övergripande arrangemang som ger eleverna
möjlighet till samvaro. Vi skulle vilja kunna erbjuda eleverna större kunskap i den juridiska aspekten vid
bemötande på sociala medier. Vi ska fortsätta att använda mentorstiden till att både låta eleverna få styra över
denna tid samt att ge dem tankar kring studieteknik och insikt i betydelsen av god närvaro.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Årets satsningar med studieteknik på mentorstiden föll väl ut och vi ser att det vi nu behöver vidareutveckla är
förståelsen kring varför vissa elever har så hög frånvaro och hur vi kan jobba med att öka elevers närvaro.
Därav att vi går in i Närvarolyftetsprojektet. Projektet tydliggör hur skolan ska agera både för att preventivt
minska frånvaro samt om den sker tydliggöra mentors respektive EHT roll för att minska elevers frånvaro.
Vi hade i år en förstelärare som jobbade mer med lärarna i matematik. Detta föll väl ut med viss ökning i
måluppfyllelse i ämnet matematik och vårt nästa steg blir nu att samtliga lärare kommer att jobba i grupper
med förstelärarna och även genomföra fler auskultationer.
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Södertörn 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
Under 2019/2020 gick i snitt 248 elever på skolan. Dessa var fördelade på tre program. De teoretiska
programmen : Teknikprogrammet samt Estetprogrammet. Det yrkesförberedande programmet var EL- och
energiprogrammet. Skolan ligger i Huddinge Kommun. Det är goda kommunikationer med både bussar och
pendeltåg så många av eleverna kommer ifrån andra kringliggande kommuner; framförallt Botkyrka, Salem,
Stockholm och Södertälje.
Andelen flickor på skolan har legat runt 9-10 % de senaste åren. Så även detta läsår. Merparten av flickorna går
på estet och teknikprogrammet. Detta läsåret gick endast en flicka på El- och energiprogrammet.

Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

27

25

26

TE-programmet

38

44

47

ES-programmet

19

15

7

Totalt*

84

84

80

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Skolans pedagogiska personal som består av 20 lärare är uppdelade i 2 arbetslag med en arbetslagsledare som
ansvarar för vardera arbetslag. Arbetslagen är uppdelade efter programtillhörighet. Det ena är IT och ES och
det andra TE. Arbetslagens uppgift är att bevaka , hjälpa och stötta eleverna inom respektive program. Den
undervisande personalen var dessutom indelade i lärteam, ledda av tre förstelärare. Dessa lärteam har träffats
regelbundet varje vecka under ledning av Förstelärarna och jobbat med pedagogiska frågor.
Elevhälsan består av en skolsköterska på 30% , SYV 50%, en specialpedagog 60% samt en kurator 20% .
Två gånger per termin finns även skolläkare samt skolpsykolog tillgänglig. Skolledningen består av 1 rektor samt
en biträdande rektor 60%, samt de två arbetslagsledarna, samt de tre förstelärarna.
Utöver dessa finns det 1 administratör 50% samt 1 it tekniker 30% samt en elevvärdinna 80% och en
elevassistent 90%.
Siffran för antalet elever/lärare heltidstjänst var 14,8 enligt Skolverkets Skolblad för NTI Södertörn.

14

80% av den undervisande personalen hade lärarlegitimation eller undervisade i kurser utan legitimationskrav.
Det sistnämnda gäller 1 lärare på El- och energiprogrammet. Målet är 100% och 1 lärare jobbar med de sista
delarna för att kunna ta ut sin lärarexamen. Vid nyrekryteringar är vår målsättning alltid att anställa behöriga
lärare

LOKALER
NTI Södertörns lokaler är moderna och mycket välhållna, med många glaspartier mellan undervisningssalar,
arbetsrum och korridorer, vilket ger god in- och utsyn. Samtliga undervisningssalar är utrustade med
projektorer och ljudanläggningar.
För att komma in i skolan krävs en personlig tag som samtliga skolans elever får vid skolstart.
Skolan har 14 undervisningssalar, varav en dessutom fungerar som hörsal med plats för en hel årskurs. Det
finns en musikstudio och ett medialab. I anslutning till fysiksalen finns ett makerspace. Detta rum nyttjas av
elever i samband med lektioner såsom teknik, fysik och gymnasiearbete samt är öppet för alla elever vid två
tillfällen i veckan med tillgång till handledning av lärare.
Det finns många små studierum samt ett bibliotek (som färdigställdes 2012) som eleverna har access till via
personliga nyckeltaggar. Det finns ett stort uppehållsrum där elever kan koppla av mellan lektioner med pingis
eller biljard. Mitt i skolan finns även en cafeteria med en elevvärdinna som är öppen dagligen. Eleverna får här
hjälpa till i samråd med vår elevvärdinna.
Skolan har de senaste åren fått nya möbler och översyn av samtliga ytor.
Lunch cateras och serveras i egen matsal. Från och med hösten 2017 bedrivs inomhus idrotten i den nybyggda
Fleminghallen vid tågstationen.
Skolans lokaler städas dagligen och varje sommar görs en storstädning.

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
Undervisningsutvärdering

Trygghet
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Upplevd kvalitet
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