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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

Läsåret 2019-2020 är enhetens första under namnet NTI Gymnasiet Skövde. Det tidigare namnet IT-Gymnasiet 

gör sig fortfarande påmint, inte minst i kontakt med grundskolor och med elevers föräldrar. IT-Gymnasiet var 

väl inarbetat på Skövde skolscen och namnbytet har ännu inte fått fullt genomslag. Två tredjedelar av våra 

elever började dessutom på skolan under det gamla namnet. 

Skolan har en ny ledningsorganisation som under året fått definiera sina inbördes roller, med ny biträdande 

rektor och nya arbetslagsledare. Även elevhälsoteamet har under året arbetat med att definiera sitt upplägg 

och sin rollfördelning då flera av teamets medlemmar varit nya för året. 

Under läsåret har vikt lagts vid att fasa in ny personal i verksamheten. Det har varit gott om nya ansikten i 

korridorer och personalrum. Trivselgruppen har arrangerat gemensamma aktiviteter för att öka 

sammanhållningen i kollegiet. 

I mars införde skolan fjärrundervisning på grund av COVID-19. Över en natt skulle alla elever arbeta hemifrån, 

och undervisningen skulle genomföras digitalt. Här syntes vilken kompetens det finns i personalgruppen. 

Övergången gick smidigt, och lektionerna rullade på under nytt format. Eleverna uttryckte att det var tråkigt att 

inte träffa sina skolkamrater på dagarna men att det var skönt att slippa resorna till och från skolan. Vi befarade 

att fjärrundervisningen skulle påverka närvaron negativt men upplevde istället en ökad närvaro. NTI 

Gymnasiets elever har i stor utsträckning förstått allvaret i situationen och tagit sitt ansvar för att få skolan att 

fungera även hemifrån. Vi har sett flera kreativa lösningar på hur undervisning genomförs, hur förmågor 

utvecklas och prövas digitalt. 

Under året har det pågått aktiviteter avsedda att få eleverna att växa som människor och studenter. 

Exempelvis har teknikprogrammet genomfört GameOn, där tredjeårseleverna under två veckor helt fokuserat 

på en programmeringsuppgift. IT-programmet har haft APL-perioder där eleverna har haft sitt lärande förlagt 

till arbetsplatser i branschen, både i närområdet och utomlands. APL-upplevelsen färgades av COVID-19, då 

flera av arbetsplatserna anpassade sin aktivitet och sina rutiner därefter. De APL-elever som var i Spanien fick 

komma hem tidigare än beräknat, och fick andra arbetsuppgifter. 
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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 

 

 

NTI Gymnasiet Skövde ligger över rikssnittet gällande elever med gymnasieexamen på alla program. Under 

fjolåret noterades en nedgång på TE, en nedgång som nu vänts till positiv utveckling. Enheten har inga 

notervärda skillnader i examensgrad baserat på genus. Betänkas kan att grupperna är olika stora då 

programmen har tydlig överrepresentation pojkar. 
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NTI Gymnasiet Skövde har de senaste tre åren legat något under riksgenomsnittet gällande avgångselevernas 

genomsnittliga betygspoäng. IT-programmet har legat något över rikssnittet medan teknikprogrammet legat 

något därunder. Under 2020 gör teknikprogrammet en notervärd ökning om 2,0 poäng. Denna ökning har god 

korrelation med den ökade examensgrad som stod att se. Pojkarnas betygspoäng har små fluktuationer jämfört 

med flickornas. Detta olika utseende härleds till elevgruppernas olika storlek. 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

 

Betygsfördelningen ligger för enheten ganska stabilt jämfört med förra läsåret. Sett till andelen underkända 

betyg ökar IT-programmet något, från 6% till 9%, medan IB programmet sjunker från 13% till 11%. Totalt ser vi 

där en förändring på enheten från totalt 6% till 7%. Inga notervärda skillnader står att se gällande 

könsfördelningen. 

 

Sett till fördelningen av underkända kontra godkända betyg per kurs kan utläsas att matematik är det ämne av 

de redovisade som uppvisar högst andel underkända betyg. Kurserna Engelska 5, Svenska 1 och Svenska som 

andraspråk 1 visar upp tydliga förbättringar. Så också Matematik 5. Kurserna Matematik 1a, Matematik 2c och 

Matematik 3c redovisar högst andel underkända betyg. 
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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 prov. 

 

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 

 

NTI Gymnasiet Skövde visar ökade resultat inom såväl nöjdhet som rekommendationsgrad och trivsel. Särskilt 

sticker resultatet kring trivsel ut med en ökning om 13%-enheter.  
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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  

Undervisningstiden har fördelats mellan kurser utifrån diskussioner mellan rektor, biträdande rektor och 

arbetslagsledarna. En förändring som skett till det här läsåret är att poängplanen för teknikprogrammet 

omarbetats så att årskurs 1 blivit mer programkaraktäristisk. Genom att kursen Programmering1 nu läses i 

årskurs 1 blir det tydligare för eleverna att de börjat ett teknikprogram med IT-profil. Samtidigt har kursen 

Fysik1 flyttats upp till årskurs 2 och kursen Kemi1 har flyttats till årskurs 3. Det får som effekt att första läsåret 

inte blir fullt lika beräkningstungt, vilket har för avsikt att fördela elevernas arbetsbelastning mera jämnt över 

alla tre läsåren. 

Det kollegiala lärandet har organiserats och letts av förstelärarna på enheten. Dessa har förfogat över två 

timmar i veckan tillsammans med all pedagogisk personal. Det kollegiala lärandet har varit direkt kopplat till 

behov som framkommit i personalens analys av elevernas behov. Exempel på områden som bearbetats är 

arbetsmetoden elevhälsomöte, betyg och bedömning, digitala bedömningar, approaches to teaching and 

learning. Under våren har en del av det kollegiala lärandet hanterat fjärrundervisning beroende på 

förutsättningarna med COVID-19. 

Enheten har under året intensifierat arbetet med Early Warning System (EWS), som är ett verktyg och ett 

arbetssätt för att så tidigt som möjligt identifiera elever som kan komma att behöva särskilt stöd och/eller extra 

anpassningar. Arbetet med EWS har skett i samarbete med elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet har också haft 

löpande återkoppling till lärarna på programarbetslagsmötena. 

Alla icke legitimerade lärare haft en legitimerad kollega som medbedömare vid betygsättningen. Detta ska 

tillsammans med den fortbildning kring betygsättning och bedömning som genomförts under året bidra till 

ökad kvalitet och rättssäkerhet vid betygsättningen. 

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

I den undersökning som genomförs årligen kring elevernas nöjdhet, nöjd kund-index (NKI) kan utläsas att 

eleverna är nöjdare med undervisningen under det här läsåret jämfört med tidigare. Medelvärdet har stigit från 
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6,5 2018 via 6,6 2019 till 7,5 under 2020. Resultatet ligger i år i paritet med resultaten kring ”Mina lärare gör 

det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika ämnena” (7,1), ”Mina lärare informerar mig om hur det går för 

mig i skolarbetet” (7,2), ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig” (7,3) 

och ”Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer” (6,7). Dessa är nya i årets utvärdering så här finns ingen 

referens till tidigare år men resultaten här torde bidra till den totala upplevda nöjdheten med undervisningen. 

Den upplevda studieron på skolan har ökat jämfört med tidigare mätningar från 6,5 år 2018 via 6,6 år 2019 till 

7,1 i år. Även mentorskapet, och elevens relation till mentor, bedöms ha stor inverkan på den upplevda 

nöjdheten. Påståendet ”Min mentor arbetar aktivt för att det skall gå så bra som möjligt för mig” har från 2019 

ökat från 7,1 till 7,8. 

Vad gäller fjärrundervisningen, vilket blev en helt ny typ av verksamhet, finns bara mätningar från i år. Här 

uppger 66% av eleverna att de är nöjda eller mycket nöjda med fjärrundervisningen, medan 12% uttrycker att 

de är missnöjda. 73% av eleverna anser sig vara nöjda eller mycket nöjda med den information de fått, medan 

5% anser sig missnöjda. Den teknik och den infrastruktur som behövts upplevs ha fungerat tillfredsställande 

under tiden fjärrundervisningen pågått. Typiska moment som ingått i undervisningen har varit genomgångar av 

läraren, arbete med individuella uppgifter, samtal i helklass eller mindre grupper och återkoppling på uppgifter. 

På frågan om eleverna fått möjligheter att samtala och diskutera muntligt eller i skrift uppger 72% att de är 

nöjda eller mycket nöjda med förutsättningarna medan 7% uppger att de är missnöjda. 

Studieron under fjärrundervisningen återspeglar den tidigare upplevda studieron på skolan med 74% nöjda 

eller mycket nöjda elever och med 6% missnöjda. 

36% av de elever som svarat upplever att undervisningen fungerat bättre och att de fått mer gjort under 

fjärrundervisningen, 31% upplever ingen större skillnad och 29% av de svarande upplever att det fungerat 

sämre än tidigare. 

Skolans totala närvaro visar att under den del av läsåret undervisningen bedrevs normalt varierade den totala 

närvaron per vecka mellan ca 85% och 90%. Under den del av läsåret skolan bedrivit fjärrundervisning har 

närvaron snarare varit mellan 90% och 95%. 

SLUTSATSER 

Det kollegiala lärandet och samarbetet framstår som helt centralt för enhetens utveckling och framgång. 

Sambedömning och för den delen även samplanering bör vara ett stående inslag under läsåret, inte bara vid 

betygsättning. Samsyn och ökat samarbete mellan kurser torde leda till jämnare arbetsbelastning för både 

lärare och elever såväl som till ökad förståelse för respektive kurs särart. 

Det har konstaterats under året att grad av upplevd nöjdhet och resultat inte är så starkt kopplat till årskurs 

utan mer till grupp. Därför bör det kollegiala stödet inom lärteamen prioriteras utifrån nuläge och situation. 

Det kräver en flexibilitet i planeringen av lärteamens aktiviteter så att insatser kan göras på rätt plats utifrån 

behov. 
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Den fortsatt relativt höga personalomsättningen ökar vikten av fungerande lärteam och belyser vikten av 

mentorskap och introduktion för nyanställda. Även sociala aktiviteter inom personalen upplevs som fortsatt 

viktiga för sammanhållningen. 

För att redan från början i kurser kunna göra kloka val och anpassningar utifrån elevernas behov är det viktigt 

att överlämningar mellan tidigare och nya lärare fungerar. Det nya elevhälsoteamet blir också viktigt som en av 

de stöttande funktioner som finns kring eleverna. 

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Elevhälsoteamet (EHT) har under året bestått av biträdande rektor som leder och fördelar arbetsuppgifter och 

ärenden, specialpedagog/speciallärare, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och studie- och 

yrkesvägledare (SYV). EHT har en stående mötestid varje vecka, under vilken den kommande tidens arbete 

planeras dels utifrån tidigare pågående insatser, dels ifrån nya ärenden som kommit EHT tillkänna. EHT arbetar 

med förebyggande och främjande aktiviteter och i förekommande fall med åtgärdande insatser.  

Parallellt med EHT finns en elevgrupp kallad Friends-IT med representanter från alla klasser som tillsammans 

med EHT bedriver sociala och hälsofrämjande aktiviteter för eleverna. Exempelvis genomfördes under 

vårterminen en elevhälsodag med fokus på fysisk och mental hälsa. EHT samarbetar med mentorer och 

undervisande lärare, dels genom individuella samarbeten och dels genom regelbundet deltagande i 

arbetslagsmöten. Under dessa analyseras EWS och återkoppling ges i aktuella ärenden. EHT deltar också i 

samrådsmöten, samarbetar med kommunalt aktivitetsansvar och med överlämnande skolors personal. Lärare 

får stöd i arbete med individer och grupper och mentorer får stöd med frånvaroutredningar och pedagogiska 

utredningar. 

Genom arbetet med EWS får både lärare, mentorer och EHT möjlighet att tidigt upptäcka elever i behov av 

stöd. Utformningen av EWS bidrar till att lärare delger kollegor tips, extra anpassningar och stödåtgärder. 

Skolan erbjuder utöver ordinarie studier varje vecka möjlighet till extra stöd i matematik, fysik, kemi, svenska 

och engelska. Detta stöd har varit bemannat av lärare och specialpedagog. 

Biträdande rektor arbetar heltid, skolsköterskan 60% varav 20% som skolsköterska, SYV 20%, kurator 20% och 

specialpedagog/speciallärare 60%. 

Utifrån tidigare analyser har EHT arbetat aktivt med att vara mera tillgängligt och arbeta närmare mentorer och 

lärare. Därav det regelbundna deltagandet vid arbetslagsmöten, med tid avsatt för återkoppling kring 

pågående ärenden.  

Under andra halvan av vårterminen har arbetet särskilt fokuserat på att följa upp de elever som tidigare 

upplevt problem med skolgången samt att följa upp närvaron löpande, i och med att eleverna studerat 

hemifrån. EHT har också lagt om sina möten till digital form för att fortsätta arbetet. Arbetet med att stötta 
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elever med särskilda behov har fortgått genom mail, telefonkontakt, SMS och Google Meet. Elever för vilka 

fjärrstudier inte varit tillrådligt har erbjudits möjlighet att studera på skolan. 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Under nuvarande läsår har 94% av avgångseleverna tagit gymnasieexamen, vilket ligger i paritet med förra 

läsårets 93%. Genom att lägga extra fokus på kurser och moment som varit helt avgörande för 

gymnasieexamen har EHT tillsammans med lärare och mentorer bidragit till att resultatet är bättre än vad det 

annars skulle ha varit.  

EHT har reviderat arbetet med elevers närvaro, först i och med att EHT i stort bestod av nya medarbetare och 

därefter i och med att fjärrundervisning infördes. Det reviderade arbetet har bidragit till högre närvaro än 

tidigare år, sett över hela året. Exempelvis har EHT arbetat mer riktat till de elever som behövt extra stöd för 

att komma till skolan genom tät kontakt via telefon och/eller SMS. 

Läsår 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Närvaro 82,8% 83,1% 85,9% 87,6% 

Här finns en trend med ökad total närvaro. Närvaron skiljer sig åt mellan olika elevgrupper och ett fortsatt 

aktivt och medvetet arbete behövs för att bevara den goda närvaron. Skillnaderna mellan grupper belyser att 

olika grupper behöver olika utformade insatser. Notervärt är att sett månadsvis sjunker närvaron under läsåret, 

fram till månadsskiftet februari mars, då ett tydligt trendbrott sker. Därefter stiger närvaron igen, för att i maj 

och juni 2020 ligga över 90%. Detta trendbrott finns inte att se under tidigare läsår där trenden varit avtagande 

under hela året. Härav kan tolkas att de insatser lärare, mentorer och EHT gjort för att få fjärrundervisningen 

att fungera haft positiv inverkan på elevernas närvaro. 

SLUTSATSER 

Elevhälsoteamet har varit mer synligt under nuvarande läsår jämfört med tidigare. Närvaroarbetet har 

reviderats och bidragit till högre närvaro. 

Under nästa läsår behöver EHT lyfta och bevara det hälsofrämjande arbete som pågår. Den reviderade 

närvaroplanen behöver arbetas in i organisationen så att den blir ett naturligt verktyg och stöd för mentorerna. 

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

Det är huvudsakligen yrkeslärarna på el- och energiprogrammet och på gymnasieingenjörsutbildningen som 

arbetar med APL. APL är därför en stående punkt på deras arbetslagsmöten där bl. a. APL-platser, bedömning 

av APL och upplägg av APL diskuteras och beslutas efter samråd med rektor. 

Skolan har även ett programråd med representanter för branschen som träffas en gång per år.  
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Skolan har en APL-ansvarig som samordnar APL, tar fram och utvärderar praktikplatser, och som deltar på 

huvudmannens APL-konferenser. 

I årskurs två är det arbetsplatsförlagda lärandet uppdelat på två perioder om fem veckor vardera där häften av 

eleverna har APL och andra halvan är kvar i skolan och har undervisning. I årskurs tre är APL förlagt till tio 

veckor under vårterminen. 

 

Årskurs Antal elever EE-programmet + T4 

Årskurs 1 32 

Årskurs 2 26 

Årskurs 3 29 

TE 4 8 

 

UTVÄRDERING AV APL 

Arbetet med APL har fungerat väl under året, trots de extraordinära omständigheter som rådde under 

vårterminen. De elever som har APL i sin utbildning har erbjudits, och haft tillgång till APL-plats. I ett flertal fall 

har platsen legat i eleven hemkommun vilket underlättat med minimerat resebehov.  

I framtagandet av APL-platser finns tydliga rutiner för dokumentation, kartläggning, arbetsmiljö, riskbedömning 

och kvalitetssäkring av lärandet och handledarna ges tillgång till både handledarhandbok och skolverkets 

handledarutbildning. 

Förlagt lärande 

Det arbetsplatsförlagda lärandet har fungerat väl. Eleverna har praktik fem dagar i veckan vilket bidrar till 

kontinuitet och möjlighet till fördjupning i lärandet. 

APL under årskurs två är fördelat till två perioder vilket dels underlättar i framtagandet av APL-platser och dels 

möjliggör undervisning i mindre grupp med de elever som inte har praktik. Uppdelningen i två perioder får till 

effekt att APL-samordnaren hanterar praktikbesök. Bedömning av elevernas lärande sker i form av 

trepartssamtal mellan elev, handledare och lärare. 

Rutiner kring anskaffning av platser och uppföljning, utvärdering av arbetet kring APL 

Skolan har väl fungerande rutiner kring anskaffning av APL-platser, uppföljning och utvärdering av arbetet med 

APL. Varje APL-plats utvärderas utifrån platsernas lämplighet gällande kartläggning, kvalitetssäkring, 
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arbetsmiljö och riskbedömning. Det finns klara direktiv och rutiner kring hur detta skall dokumenteras och 

utvärderas. Här föreligger i dagsläget ingen anledning till större förändringar. 

Programråd 

Under läsåret har samarbetet med det lokala programrådet fördjupats. Programrådet har haft en viktig roll i 

utvecklingen av Gymnasieingenjörsutbildningen och den APL som är kopplad därtill. Under vårterminen har 

mycket av programrådets arbete skötts via digitala möten och via mail. Programrådet har också varit delaktigt i 

arbetet med utformningen av lärandet för att det ska ligga i linje med branschens behov. 

Elever i praktik 

Skolan har under läsåret haft god uppfyllandegrad på praktiken.  

Under årskurs ett har inte eleverna någon APL. Av de 26 elever i årskurs två som skulle ha praktik har samtliga 

26 haft det. I årskurs tre hade 28 av de 29 eleverna praktik och av de åtta gymnasieingenjörseleverna har 

samtliga åtta genomfört den planerade praktiken. 

Den elev i årskurs tre som inte genomförde full praktik har baserat på studiesituation och upprättat 

åtgärdsprogram prioriterat teoretiska studier obligatoriska för gymnasieexamen.  

Några av eleverna fick avbryta sina APL-perioder i förväg på grund av att APL-platserna antingen permitterade 

personal eller stängde sin verksamhet som en konsekvens av covid-19. Dessa elever har då arbetat med lärande 

och support via distans. Denna form av lärande ledde bland annat till att en elev genomförde en godkänd 

certifiering via Microsoft. 

Rutiner kring bedömning och betyg 

Skolans rutiner kring bedömning och betyg uppfattas som goda. Det finns en inarbetad modell baserad på 

trepartssamtal och besök på APL-platserna som fungerar väl. Det föreligger inga skäl att långsiktigt förändra 

detta arbetssätt. Under våren fick trepartssamtal genomföras digitalt. Detta är något som utvärderas som 

möjlig utveckling. 

Kurser på APL 

De kurser som till del är kopplade till elevernas APL är: 

● El- och Energiprogrammet, årskurs två: Service och reparationsarbete 

● El- och energiprogrammet, årskurs tre: Datorsamordning och support 

● Gymnasieingenjörsutbildning, årskurs fyra: Examensarbete 

De kurser som har APL under årskurs två och tre upplevs ha god korrelation till tillgången på kvalificerade 

praktikplatser, varför inga skäl till förändring upplevs föreligga. 

Ett problem som tillstött under examensarbetet för gymnasieingenjörsutbildningen är att vissa av 

arbetsuppgifterna under APL omfattats av företagshemligheter, varför delar av projektredovisningen 
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komplicerats. Dock upplevs kursen ha mycket god korrelation till tillgången på kvalificerade praktikplatser, 

varför inga skäl till förändring upplevs föreligga. 

Internationalisering 

Under läsåret har NTI Gymnasiet Skövde deltagit i NTI Gymnasiets Erasmus+ projekt för APL utomlands. Inom 

Erasmus+ har fem av skolans elever haft tre veckor av sin APL förlagd till praktikplatser i Cordoba, Spanien. 

Praktikplatser som svarar upp mot samma krav och kontroller som inhemska praktikplatser. Erfarenheten att 

arbeta och lära utomlands, tillsammans med språklig träning och mötet med främmande seder och bruk, har 

varit mycket uppskattad av de inblandade eleverna. Planering och genomförande har i mycket hög grad 

stöttats och varit beroende av central APL-samordnare. 

Vårens extraordinära omständigheter påverkade det internationella samarbetet och elevernas APL i Cordoba 

fick förkortas i tid för att kunna garantera elevernas säkerhet under hemfärd.  

SLUTSATSER 

Vi ser i dagsläget 3 utvecklingsområden: 

Programråd: 

Under läsåret har omständigheterna gjort det svårt att arrangera lokala programråd, varför detta ligger kvar 

som fokusområde under nästkommande läsår. 

Målsättning: Arrangera ett programråd per termin 

Ansvarig: APL-samordnare tillsammans med rektor 

När: HT 2020 och VT 2020 

Uppföljning: december 2020 och juni 2021 

Handledarutbildning: 

Andelen handledare och yrkeslärare som genomfört skolverkets handledarutbildning kan ökas, då 

handledarutbildningen ses som ett viktigt steg i att stötta handledarna i sitt arbete med och för eleverna. 

Målsättning: Ökad andel handledare och yrkeslärare som genomfört skolverkets handledarutbildning 

Ansvarig: APL-samordnare tillsammans med yrkeslärare 

När: Läsåret 2020-2021 

Uppföljning: juni 2021 

Utökat samarbete inom kollegiet: 

Utökat samarbete över ämnesgränser inom programmen ses som en framgångsfaktor för elevernas syn på 

programgemensamma ämnen och för deras totala lärande under utbildningen. 

Målsättning: Öka samarbetet mellan programgemensamma och programspecifika ämnen kring APL. 
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Ansvarig: APL-samordnare tillsammans med arbetslag 

När: Läsåret 2020-2021 

Uppföljning: juni 2021 

 

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. 

Utöver den ansvarsfördelning och det förhållningssätt som framgår i planen mot diskriminering och kränkande 

behandling har NTIG Skövde två elevgrupper i vilkas uppgifter ingår att främja demokratiska förhållningssätt 

och motverkadiskriminering och kränkande behandling. Dessa grupper är elevrådet och Friends-IT. Grupperna 

arbetar även med att arrangera aktiviteter som främjar ett positivt förhållningssätt och god sammanhållning i 

elevgruppen, såväl inom programmen som över programgränserna. 

Till stöd för lärare och mentorer finns ett väl utvecklat arbetssätt för att hantera frågor kring kunskap, respekt, 

ansvar och motivation. Under samlingsnamnet KRAM finns ett flertal aktiviteter mentorer och lärare kan 

använda som stöd i arbetet kring normer och värden. 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Arbetet med likabehandling och värdegrund utvärderas varje år genom en elevenkät. I denna uppger 90% av 

eleverna att de känner till likabehandlings- och värdegrundsarbetet på skolan, att jämföra med 79% föregående 

läsår. 77% av eleverna uppger att de känner förtroende för att personalen tar tag eventuella situationer där 

någon blir illa behandlad vilket ligger i linje med föregående mätning då resultatet var 76%. På frågorna 

gällande trygghet upplever 93% av eleverna att de känner sig trygga på skolan, vilket är en ökning på 

3%-enheter från föregående läsår och 95% upplever att de är trygga i sin klass, vilket är en förbättring med 5 

%-enheter. Även tryggheten med skolans personal ger 95% att jämföra med 90% läsåret innan. Eleverna 

uppger att de till 81% upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt, jämfört med 67% vid tidigare 

mätning. De uppger också att de till 95% upplever sig väl behandlade av personalen, vilket är en ökning med 9 

%-enheter.  

SLUTSATSER 

NTI Gymnasiet Skövde är en skolenhet där eleverna i stor utsträckning är trygga med varandra och personalen. 

Tryggheten är hög och har ökat till det här läsåret. Här finns ett strävansmål om 100% trygghet.  
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Det finns utrymme att tydligare arbeta med aktiviteterna inom KRAM för att göra dem till ett naturligt inslag i 

undervisningen när så är lämpligt. Vi behöver fortsätta att se och bemöta eleverna där de befinner sig, och inte 

minst viktigt blir att medvetandegöra kommande läsårs nya elever för att bevara den trygga miljö som uppvisas 

i undersökningen. 

Lärare, mentorer och EHT är viktiga för arbetet med att signalera normer och värden i vardagen. Likaså är 

elevernas engagemang genom elevrådet och Friends-IT centralt för arbetet. 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Mycket av enhetens fokus under kommande läsår behöver vara att bevara den positiva utveckling som visas 

genom flera av indikatorerna. Elevernas närvaro ökar, elevernas nöjdhet, trygghet och trivsel ökar. 

Examensgraden och genomsnittliga betygspoängen ligger i paritet med rikssnittet för motsvarande 

utbildningar. 

Under kommande läsår kommer skolan ha en ny rektor, ett nytt elevhälsoteam och några nyanställda lärare. 

Därigenom behöver kraft läggas på att definiera nya roller och metoder, samtidigt som vikt måste läggas på att 

inte tappa fart eller drivkraft där skolan befinner sig idag. Pågående arbete med trivsel och trygghet behöver 

vidmakthållas och skolan behöver arbeta för att sänka personalomsättningen. Härigenom får både personal 

och elever en tryggare och stabilare skolmiljö. 
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Skövde 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 Skövde har två gymnasieprogram som innefattas av den svenska gymnasieskolan, ett 

teknikprogram och ett el- och energiprogram.  

Teknikprogrammet har inriktningen informations- och medieteknik och därutöver två fördjupningar; Software 

och Engineering. Programmet är dimensionerat för en klass per årskurs om 32 elever. Programmet är 

högskoleförberedande och eleverna är till övervägande del pojkar. 

El- och energiprogrammet går under namnet IT-programmet, har inriktningen dator- och 

kommunikationsteknik med fördjupningen infrastructure. Programmet är dimensionerat för en klass per 

årskurs om 32 elever. Programmet är ett yrkesprogram och eleverna är till övervägande del pojkar. 

Utöver dessa program finns på NTIG Skövde utbildningen International Baccalaureate, IB-programmet. 

IB-programmet är en internationellt erkänd utbildning där all undervisning sker på engelska. Utbildningen är 

studieförberedande och dimensionerad för 32 elever per årskurs. Här är könsfördelningen relativt jämn. 

IB-utbildningen är tvåårig och föregås av ett förberedande år med kurser ur den svenska gymnasieskolan, 

kurser som läses på engelska. 

Skolan har en eftergymnasial utbildning, gymnasieingenjör. Detta är en ettårig ingenjörsutbildning tillgänglig 

för elever som läst teknikprogrammet. Utbildningen är en yrkesutbildning och har 16 platser. En viktig aspekt 

inom gymnasieingenjörsutbildningen är den praktik som studenterna har på arbetsplatser i närområdet. 

 

Program Antal elever åk 1 Antal elever åk 2 Antal elever åk 3 Antal elever tot. 

IB-programmet 18 17 8 43 

IT-programmet 32 26 29 87 

TE-programmet 29 21 25 75 

Gymnasieingenjör    7 

Totalt* 79 64 62 212 

*Antal elever maj 2020 
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PERSONAL 

NTI Gymnasiet Skövde har under läsåret haft 30 personer anställda, i en omfattning som totalt motsvarat ca. 24 

heltidstjänster. En stor del av personalstyrkan utgörs av lärare men här finns även elevassistent, tekniker, 

vaktmästare, administratör och elevhälsopersonal. I ledningsgruppen ingår rektor, biträdande rektor samt 

arbetslagsledare. Lärarna har under året varit organiserade i tre arbetslag, ett för varje gymnasieprogram. 

LOKALER 

De lokaler där NTI Gymnasiet Skövde huserar är avsedda för utbildning. Skolan är lokaliserad i en skolbyggnad 

med två våningar något utanför stadens centrum. Det gör att det i anslutning till skolan finns grönytor och 

naturområden men det gör också att resande elever behöver byta buss vid resecentrum för att komma hit. 

Varje våning utgörs av en korridor med undervisningssalar och uppehållsytor på båda sidor. Bottenvåningen 

innefattar även entré, expedition och elevcafé. Skolan har en restaurang som ligger rakt över gatan från 

huvudbyggnaden. Likaså idrottshall och gym finns rakt över gatan. 

Lokalerna signalerar tydligt att det är utbildning som bedrivs här. Här finns en attraktiv lärmiljö som utöver 

undervisningssalarna utgörs av gemensamma elevytor såsom café, uppehållsrum, bordtennisrum och 

kombinerat makerspace och VR/AR-studio. 

För att öka skolans konkurrenskraft och attraktivitet vore mer centralt placerade lokaler önskvärt. Makerspace 

och VR/AR-studion skulle kunna vara mer synliga i skolans layout. 

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 
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Upplevd kvalitet 
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