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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
För att eleverna ska känna sig trygga och utveckla sin demokratiska kompetens bör skolan arbeta med ett
värdegrundsbaserat förhållningssätt, enligt Skolverket. På vår skola innebär det att lärare och elevhälsan
samarbetar. Det pågår ett värdegrundsarbete varje gång elevhälsan möter pedagogerna.
En trygg och stimulerande lärmiljö vilar på en god värdegrund och betyder i praktiken att skolan möter upp
elever och skapar förutsättningar för att alla ska lyckas. Skolans mål är vidare att varje elev kan göra och
uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och
grundläggande demokratiska värderingar.
För att nå varje elev är det viktigt att i kollegiet diskutera hur en uppgift är konstruerad, vilka uppgifter man har
och hur man delar upp lektionen i olika delar, så att undervisningen når fram. Här kan elevhälsans kompetens
vara avgörande för hur man lyckas med planeringen.
På skolan har vi rutiner för hur en lektion ska startas upp och vad som måste finnas med i presentationen av
lektionen, bestämda av lärare och elevhälsan tillsammans. Vidare finns förväntningar på att man gemensamt
ska utforma arbetssätt och metoder som möjliggör elevaktivitet och elevdelaktighet.
Elevhälsan finns inte på skolan enbart för att nå de elever som inte mår bra, utan också för att stärka och
komplettera det pedagogiska arbetet med sin kompetens. Då når det skolans alla elever.
Lika viktigt som att gemensamt definiera arbetssätt är det att skolan definierar sin värdegrund. För att göra det
behöver kollegiet diskutera innebörden av viktiga begrepp och företeelser som studiero, språkbruk och
jämställdhet.
Begreppet inkludering har fått en vidare betydelse. Inkludering betyder nu att vi tillsammans, lärare, elevhälsa
och ledning, skapar goda förutsättningar för alla elever. Det är ett värdegrundsarbete som ger trygghet och
ökar elevernas chanser att lyckas.
Utifrån denna värdegrund ska vi ha höga förväntningar på organisationen, personal och eleverna. Med den
inställningen och hårt arbete finns alla förutsättningar för att det kommande läsåret ska blir det bästa i skolans
historia!
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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

Gymnasieexamensgraden var högre än den någonsin tidigare varit på skolan och överträffade målet med över
sex procentenheter.

Genomsnittliga betygspoängen för våra avgångsklasser överträffade de uppsatta målen. På teknikprogrammet
var målet 14,0 och resultatet blev på 14,1, på Handels- och administrationsprogrammet var målet 12 och
resultatet var 13,3 och på IT-programmet var målet 13,2 och resultatet blev 13,4.
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BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Andelen betyg E eller högre ökade med tre procentenheter. Andelen betyg C eller högre ökade med fem
procentenheter. Samtliga tre program följer samma trend. Flickorna fick fyra procentenheter färre F och åtta
procentenheter fler C eller högre.
Andelen betyg E eller högre har ökat på samtliga kurser utom Svenska och svenska som andraspråk.

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.
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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

Resultatet är en förbättring på samtliga frågor jämfört med förra året, men når inte riktigt upp till resultaten
från 2018 gällande nöjdhet och rekommendationsgrad.
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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
Under läsåret fördelades undervisningstiden utifrån en timplan framtagen av varje programlag. Det innebar
bland annat att framför allt engelska, matematik och svenska fick mer undervisningestid än yrkesämnen.
Upplägget är annars traditionellt. Lektionens längd och fördelning justerades utifrån lärarnas egna pedagogiska
upplägg och önskemål. Under läsårets gång justerades tiden utifrån behov och oförutsedda händelser som
gjorde att vissa ämnen/kurser behövde mer tid. Den garanterade undervisningen stämdes av med jämna
mellanrum.
Undervisningen följdes upp med hjälp av EWS (Early Warning System) var femte vecka. Skolans två förstelärare
analyserade resultatet och rapporterade det till rektor samt tog med analysen till lärargruppens kollegiala
lärande (Lärteam). På lärteamstiden efter en EWS-avstämning stöttade lärarna varandra genom att föreslå
anpassningar som kunde göras för elever/grupper som inte nått målen.
På lärteamstiden, två timmar per vecka ledd av förstelärarna, genomfördes förutom EWS-möten
kompetensutveckling. Under höstterminen beslutades det att ett större arbete kopplat till studiero skulle
genomföras, vilket tog mycket av denna gemensamma tid. Under vårterminen genomfördes
kompetensutveckling inom bedömning och betygsättning för samtliga lärare, genom en kurs erhållen av
Academedia Academy. Tid avsattes för information och diskussion inför vårens betygsättning, bland annat
hantering av undantagsbestämmelsen.
För att dokumentera vilka prövningar som genomfördes under läsåret skapades ett prövningsdokument där
varje prövningsläraren uppdaterade allt eftersom prövningen fortlöpte så att både skolledning och mentor
kunde följa hur det gick.
Den gemensamma mötestiden användes under våren även till stor del till att säkerställa rutiner för
omställningen till fjärrundervisning.
UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
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Ledning och stimulans
De resultat som vi uppnått under året tyder på att eleverna får ledning och stimulans för att nå bra betyg, över
50 % av satta betyg är C eller högre. Elevernas svar på enkäten pekar dock på att för lite görs för att öka deras
lust att lära. Påståendet “Mina lärare gör så jag får lust att lära mig mer” visar tyvärr att drygt 40% av alla elever
inte känner så. Inte heller påståendet “Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika ämnena”
ger höga resultat - här tycker mer än var tredje elev att de inte upplever informationen om kursens
kunskapsmål är tydliga. “Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i de olika ämnena” får ännu sämre
resultat.
Om ovanstående skall sättas i ett större sammanhang kan man först säga att resultaten på enkäten hör ihop.
Om du som elev inte vet/förstår vad som är syftet med det du gör, och dessutom inte känner att du får
feedback som kan leda dig framåt kommer du onekligen tappa lusten att lära dig mer. Därefter kan man
konstatera att även med tydligare lektionsstrukturer med start, innehåll och avslutning faller konceptet om
övningar inte är rimliga i förhållande till dels elevernas nuvarande kunskapsnivå och dels om dessa inte sätts in i
ett större, förklarat, sammanhang. Elevens pågående arbete behöver styras, och genom styrningen behöver
feedback ges direkt - inte tre veckor senare.
Elevernas syn på kunskap är inte alltid överensstämmande med lärarnas syn på kunskap. Eleverna hamnar
naturligt ofta i en situation där de vill göra minsta möjliga istället för att se undervisningen som en möjlighet till
inlärning av ny kunskap. Och en möjlighet till långsiktig omvärldskunskap. En annan svårighet är ofta att
klasserna är väldigt heterogena och att de finns väldigt olika behov i klasserna. Därför är behovet av tydlig
struktur ännu större. Exempel på arbetet med ökad struktur är att vi arbetar med tydligare lektionsstrukturer
som ett resultat av Närvarolyftet med Inledning, Innehåll och Avslut. Att aktivt arbeta med Whiteboardtavlan
och ha ett tydligt mål med varje lektion som följs upp innan lektionen avslutas.
För att öka engagemang och motivation hos elever har vår programmeringslärare exempelvis använt
programmeringen som ett verktyg för att skapa spel, snarare än att eleverna bara skall memorera metoder och
syntaxer. Tillämpningar som ger mervärde. Tillämpningar som ger ökad förståelse, dels över momentets
innehåll men också över den egna förmågan.
Inför nästa läsår vill hen skapa ännu kortare delmoment/projekt för att segmentera uppgifter ytterligare - ge
eleverna möjlighet att systematiskt över tid nå ganska avancerade kunskaper, men för stunden arbeta med
enklare delar. Först när alla delar är på plats sätts de i ett sammanhang för att analyseras. Kortare moment
ökar chansen att alla elever faktiskt blir klara med sina uppgifter, och innebär att läraren faktiskt tvingas till
regelbunden formativ bedömning.
Studiero
Enkätsvaret på påståendet “Jag tycker att jag får arbetsro i skolan” visar att drygt 40% inte tycker att de får
någon sådan. Om detta är ett resultat av höstens oroligheter eller om man som elev tycker att hela läsåret varit
kaotiskt är svårt att tydligt veta. Faktum kvarstår: vi behöver aktivt arbeta med att förbättra studieron i skolan.
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Höstens arbete med studiero som en del av Närvarolyftet har givit resultat i en något förbättrad resultat på NKI
samt att personalen upplever det lugnare. Det arbetet måste fortsätta under nästa läsår.
Mobil- och matförbud har skapat lugnare klassrumsklimat. Även lärarnas mer enade front i frågan har
underlättat. De förenklade tre trivselreglerna har alla kunnat anamma, och gör det enkelt för oss lärare att
avpersonifiera tillrättavisningar - och därmed minska antalet konflikter i klassrummet. “Fokus på studier” är
något som kan tillämpas på det mesta, men ger inte per automatik elever som faktiskt arbetar aktivt med
undervisningens uppgifter, utan snarare lugnare beteenden.
För att verkligen få fokus på undervisningen krävs att lärarna kan engagera eleverna och få dem intresserade
även av “tråkigare” moment/uppgifter.
Att sätta nivån på hur man förväntar sig att eleverna ska bete sig första dagen är enormt viktigt. En viktig
diskussion är att höra hur varje klass fungerar hos olika lärare. Vart är bäst studiero och hur hjälper man
varandra med den klassgruppen, vad fungerar för de. Viktigt att mentorerna pratar om studiero och hela tiden
följer upp hur den är i varje klass.
Arbetet med extra anpassningar
Jämfört med förra året har det pratats mindre om extra anpassningar. Istället har vi gjort mycket förändringar i
klassrummen för att bredda vägen för alla elever så att färre extra anpassningar ska behövas. Närvarolyftet
med push in, push out, studiero och vad vi skriver på tavlan hjälper alla elever oavsett behov av extra
anpassningar. Vid tillfällen när någon elev behöver ännu mer så har det framför allt varit samtal med mentorer
och specialpedagog för att få allmänna tips. Vi har jobbat mycket med extra tydlighet med instruktioner och
uppgifter samt struktur för att anpassa för alla.
Påståendet “Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så det skall gå så bra som möjligt för mig” pekar på att drygt
en tredjedel av eleverna på skolan inte tycker det.
Vi behöver utveckla arbetet med Elevavstämningen och hitta ett bra och tryggt sätt att samla extra
anpassningarna för varje elev för att lärare snabbt ska kunna påminna sig om de olika elevernas behov, men
även för att lärare ska kunna inspireras av anpassningar som gjorts av andra lärare.
Bedömning
Enligt enkätsvaren finns mycket att utveckla gällande bedömning. I alla fall om man ser till den formativa delen.
Många elever anser sig inte veta vad de förväntas lära sig, var de är kunskapsmässigt just nu eller få lite
nyfikenhet för att lära sig mer.
Kortare uppgifter som inte sträcker sig över flera veckor skapar större förutsättningar att ge feedback när den
är relevant. Mindre uppgifter innebär också att feedbacken kan hållas kortare - läraren hinner med alla. Kortare
uppgifter ger också de duktigare eleverna möjligheter att utveckla sina svar och tillåtas undersöka angränsande
områden - ge dem möjlighet att utforska på ett nyfiket sätt.
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Med hjälp av utbildningen Bedömning och betygsättning har vi gjort mer korrekta bedömningar. I vårt
bedömningsarbetet behöver vi dock ge tydlig feedback. Vi behöver också prata mer bedömning mellan lärarna.
Diskutera hur man tänker kring planering och bedömning. Tydliga exempel på uppgifter och hur man tänker
kring bedömning på just den uppgiften. En annan sätt är att låta eleven själv utvärdera och bedöma sina
uppgifter mer och diskutera hur detta kan ske.
Elevers inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen
För att göra arbetet tidseffektivt kan det det vara lockande att till exempel kombinera olika delar av det
centrala innehållet i ett arbetsområde. En avigsida med det är dock att elevernas möjlighet att påverka blir
mindre eftersom arbetet redan är planerat i förväg. Likaså är det tidseffektivt att arbeta ämnesöverskridande,
men eftersom även det måste styras upp ganska hårt i förväg blir utrymmet för elevinflytande mindre. Dock är
sådana arbetssätt nödvändiga för att allt ska hinnas med.
Inför ett nytt arbetsområde kan eleverna få lämna önskemål om fördjupningsområden, examinationsformer.
Läraren sätter arbetssättet man tror fungerar bäst för eleverna. Men tar input från hur eleverna tycker det
fungerar samt är redo att vara flexibel ifall något behöver ändras. Alla elever är olika och man måste som lärare
var beredd att förändra sitt arbetssätt efter deras åsikter. Så länge elevens lärande är i fokus och arbetssättet
gynnar det så kan eleverna påverka hur undervisningen sker. Vissa har varit rätt flexibla men vissa har nog haft
svårt att anpassa, något som kan utvecklas, inte bara fastna i sitt arbetssätt.
Om man presenterar en överblick av innehållet för eleverna för att se vad de tycker är intressantast eller vad de
inte lärt sig om ännu, på det sättet kan man utgå från det för att fokusera mer eller mindre på vissa delar av
innehållet. Läraren har självklart en plan och utgår från det centrala innehållet och syftet från skolverket, men
innehållet kan anpassas efter nyfikenhet och elevernas intressen.
För praktiska ämnen är APL en bra grund att utgå ifrån på hur man kan anpassa innehållet. Vad saknar eleven i
kunskap på sin arbetsplats som de behöver/vill lära sig mer om. Vad har de haft användning om på APL från
kurserna de haft. Kontakt med arbetsgivare för att se vad som är viktigt att eleverna vet.
SLUTSATSER
De flesta av de planerade aktiviteterna under läsåret har gått enligt plan och givit resultat som överträffar de
mål som sattes upp inför läsåret. Gymnasieexamensgraden var högre än den någonsin tidigare varit på skolan
och överträffade målet med över sex procentenheter. Även genomsnittliga betygspoängen för våra
avgångsklasser överträffade de uppsatta målen. På teknikprogrammet var målet 14,0 och resultatet blev på
14,1, på Handels- och administrationsprogrammet var målet 12 och resultatet var 13,3 och på IT-programmet
var målet 13,2 och resultatet blev 13,4. Slutasen är därför att valet av aktiviteter; aktiviteter för utveckling av
undervisningen, närvarolyftet samt inre organisation med fokus på mål och resultat, har varit helt rätt.
Undervisningen behöver alltid utvecklas och därför kommer det fortsatt vara ett utvecklingsområde för skolan.
Fokus kommer där ligga i att skapa systematik i det kollegiala lärandet så att utvecklingen effektiviserar och
säkerställs i större utsträckning än idag.
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En del i denna ökade systematik är att antalet auskultationer kommer öka och bli mer regelbundet. Målet är
också att vara mer noga med att ta fram verktyg för att mäta resultaten av den utveckling som göras samt att
säkerställa ett gemensamt beslut för de metoder som visar sig vara framgångsrika.
Ett annat fokusområde kommer vara elevinflytande med fokus på att förbättra elevernas upplevelse av att får
vara med och ha inflytande över undervisningens upplägg. Elevernas upplevelse har förbättrats sedan tidigare
läsår men mer finns att göra och det anses vara en viktig del i att få eleverna att känna sig motiverade.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsan bestod under läsåret av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolans två
heltidsmentorer. Elevhälsan hade under läsåret möten en gång varannan vecka för kartläggning, beslut om
insatser och uppföljning av elevärenden.
Mentorer och specialpedagog har haft regelbundna möten en gång i veckan för att följa upp elever som
särskilda svårigheter.
Mentor ansvarar för planering och genomförande av mentorstiden, som finns schemalagd för varje klass en
gång i veckan. Mentorstiden kan genomföras på många skilda sätt. Viktiga inslag är exempelvis klassråd och
arbete med revidering och implementering av skolrutiner och policys som Brandskydd och utrymning, Planen
mot diskriminering och kränkande behandling och ordningsregler. Vidare används mentorstiden för att sprida
skolinformation till eleverna och att sammanställa synpunkter som kommer från eleverna och föra det vidare
till exempelvis Programansvariga, rektor eller annan lämplig person - beroende på vilka synpunkter det är.
Mentorstiden används också för att arbeta med till exempel gruppdynamik, motivation och andra stärkande
aktiviteter.
Rektor och kurator genomförde en genomgång av planen mot kränkande behandling och diskriminering i
samtliga klasser under höstterminen.
Under året genomfördes olika insatser för att arbeta med språkbruk och användningen av fula ord.
Efter en särskilt svår situation med en av årskurs ett studiero ägnades mycket av elevhälsans arbete
inledningsvis till att stötta lärarna och försöka råda bot på problemet. Det övergick sedan i mer långsiktiga
åtgärder där vi till slut tog stöd av Academedia centralt och genomförde ett utvecklingsarbete gällande studiero
med all personal på skolan.
Elevhälsan stöttade även en av lärarna som i naturkunskap genomförde ett stort arbete kring sexualitet och
relationer.
UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
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Det vi ser i resultaten är att det extrainsatta stöd från Specialpedagog och mentorer med samarbete med
lärare har vi nått högre gymnasieexamen och färre F samt högre närvaro. Elevhälsans arbete har lyft eleverna
och synliggjort elevernas behov på ett tidigt skede, vilket bidragit till att eleverna har presterat bättre i skolan.
Specialpedagog och mentorer har haft handledningstider med enskilda elever samt stödtider i mindre grupper.
Mentorer och Spec har haft avstämningsmöte med eleverna en gång i veckan samt nära kontakt med
vårdnadshavare. Specialpedagog och mentorer har haft en nära kontakt med undervisande lärare för att stötta
lärare och elever. Sen Pandemin har elevhälsan haft ett extrainsatt möte för att snabbt kunna styra hur vi
kunat stötta elever och lärare på bästa sätt. Kontinuiteten i avstämningen har också det haft ett mervärde när
det gäller att snabbt få en överblick och vilka åtgärder som satts in för enskilda elever.
Mentorerna har dagligen kontaktat elever och vårdnadshavare för att få eleverna till skolan, och även att delta
i fjärrundervisningen. Vid behov har eleven också fått komma i kontakt med övriga elevhälsan. Uppföljning görs
kontinuerligt med elev och vårdnadshavare. Vi har använt oss mycket aktivt av den pedagogiska
kartläggningen, matriser och kursvarningar i schoolsoft.
I samband med coronapandemin har kartläggningen i EWS:en inte gjorts och då inte heller använts som
tidigare. Det främsta verktyget blev då dokumentet “kartläggningen gym.examen.” och elevfokus-möten som
mentorerna hållit samt även preliminära betyg i Schoolsoft samt kursvarningar. Uppföljning av särskilt stöd och
åtgärdsprogram är inte skett sedan pandemins start. Under den tiden har inte heller några nya skapats, i stället
har specialpedagog och mentorer arbetat med riktat särskilt stöd och utredningar och även kallat in elever till
skolan för samtal och för att arbeta.
Elevhälsan ser vikten av en bra introduktionsperiod för både elever i årskurs ett och årskurs två och tre. Det
behövs en blandning av både information och olika sätt att lära känna varandra. Planeringen av denna behövs
göras tidigare men är svår då all personal utom rektor och biträdande rektor endast arbetar fem dagar innan
elever kommer.
Tidigt under terminen genomförde kurator och rektor en genomgång av planen mot kränkande behandling och
diskriminering med alla elever på skolan. Det visade sig i elevenkäten att andelen elever som kände till planen
ökat markant från tidigare år. Det ska göras på samma sätt under nästa läsår.
De insatser som genomfördes för att förbättra språkbruket bland eleverna grundade sig i att många elever lyfte
språket som ett problem när rektor och kurator gick igenom planen mot kränkande behandling och
diskriminering. Arbetet innehöll bland annat en föreläsning från Musse Hasselvall och besöka från
Möjligheternas plats, som kom till en klass och föreläste och körde workshop om entreprenörskap och
ledarskap.
En hel del olika aktiviteter som fotbollsturnering, halloween och alla-hjärtansdag-firande genomfördes med
gott resultat under året.
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SLUTSATSER
Vi behöver satsa ännu hårdare på en bra introduktion för våra ettor så att de känner sig välkomna och snabbt
kommer in i de rutiner vi har och vill ha på skolan. Det gäller både arbetssätt och ordningsregler så att lärarna
slipper lägga så mycket tid på ordningen i klassrummet och istället kan fokusera på undervisningen.
Elevhälsan ska fortsätta arbetet med att vara synliga i klassrummen. I början av läsåret kommer kurator och
rektor även det här året att genomför en insatser där kränkningar och fult språk diskuteras.
Mentorer bjuder in till utvecklingssamtal redan vecka 37 för att säkerställa att alla elever och vårdnadshavare
upplever att de får det stöd och de anpassningar som gör att de lyckas på bästa sätt. Utifrån dessa samtal kan
lärarna sedan i det kollegiala lärandet hjälpas åt att hitta arbetsmetoder som undanröja de hinder som finns i
klasserna.
Utifrån Likabehndling- och värdegrundsenkätens resultat kommer vi göra en satsning på etnicitet och identitet
under kommande läsår. Vi kommer bland annat bjuda in Teskedsorden för ett större arbete både med personal
och elever.
Vi kommer flytta på mötestiden som har elevfokus så att större del av elevhälsan kan närvara.
Kommande läsårets aktiviteter ledd av elevhälsan är:
Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering - augusti
Etnicitet och sexuell läggning - september, oktober
Likabehandlings- och värdegrundsenkäten - november, december
Sexualitet och relationer - januari, februari
Framtidstro - mars, april

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
Ansvarsfördelning
APL-arbetet var under läsåret fördelat på flera medarbetare. Varje program med APL hade en APL-samordnare
som ansvarade för det övergripande arbetet med APL på programmen. På grund av en sjukskrivning på
Handels- och administrationsprogrammet blev rollerna omfördelade och en av mentorerna gick in och tog över
ansvaret. Övriga var ansvariga för eller delande en eller flera specifika uppgifter.
Periodförläggning
Ett försök med att placera alla APL-perioder utom HA19 på höstterminen. Klassernas APL var placerat på
följande sätt:
HA17 - vecka 38-43
HA18 - vecka 45-50
HA19 - vecka 6-8
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IT17 - vecka 36-43
IT18 - vecka 43-50
Förberedelser
Anskaffningen var fördelad på yrkeslärarna på de olika programmen. På Handels- och
administrationsprogrammet ordnade de flesta eleverna plats på egen hand, som sedan kvalitetssäkras av
APL-samordnaren. På IT-programmet anskaffades de allra flesta platserna av lärarna.
Genomförande
Trepartssamtalen genomfördes av yrkeslärarna. Närvaro rapporterades till mentor på HA-programmet och
genom att uppdatera en blogg på IT-programmet.
Efterarbetet
Bedömning av arbetet på APL genomfördes av yrkeslärare utifrån det som framkommit på trepartssamtalen.
Utvärdering genomfördes av APL-samordnaren.
Programråd
Programråd vad planerad till vårterminen för båda programmen men de avbokas på grund av
Coronapandemin.
Internationalisering
APL-samordnaren på IT-programmet var också ansvarig för APL utomlands.
Fyra elever genomförde APL i Tyskland under fyra veckor.
UTVÄRDERING AV APL
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen under läsåret var alldeles för vag vilket resulterade att flera arbetsuppgifter föll mellan
stolarna. Det var oklart vem som förväntades ta ansvar för uppgiften samt att uppföljning gjordes antingen inte
alls eller för sent.
Lärarna slet hårt med att anskaffa platser på IT-programmet men det ledde ändå till att flera elever, framför allt
i IT18 inte fick någon APL-plats. Arbetet kunde ha påbörjats tidigare och en noggrannare uppföljning av de
platser som IT17 var på hade kunnat göra att även en IT18-elev kunde få en plats på samma företag.
På Handels- och administrationsprogrammet fick alla elever en APL-plats och genomförde sin APL.
Periodförläggning
Det gick bra att hitta platser till åk 3 på båda programmen men en flytt av perioden ska ändå göras eftersom
många företag uttryckte att de hellre vill ha perioderna senare på våren för att möjliggöra anställning efter
studenten. Det frigör också mer tid för att arbeta med anskaffning av platser till åk 2.
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Åk 1 på handel- och administrationsprogrammet placeras fortsättningsvis strax före sportlovet, vilket visat sig
vara en mycket bra placering.
Förberedelser
Arbetsfördelningen gällande anskaffning av platser behöver blir tydligare då den under detta läsår fördelades
på flera medarbetare vilket ledde till otydlighet om vem som var ansvarig. Arbetet påbörjades för sent inför
framför allt IT18 period. Det förlitas alldeles för mycket på att det platser som IT17 hade skulle kunna användas
även för IT18, men det visade sig inte stämma. Många företag ville ha elever som var 18 år men sa nej till de
under 18.
För lite arbete gjordes för att uppvakta de platser som vi haft sedan tidigare vilket gör att arbetet hela tiden får
börjas om från början. En tydlig lista med alla platser som elever varit på genom åren måste skapas så att
bearbetning av företagen kan pågå året runt så att de inte glömmer bort oss eller planerar in praktik ned någon
annan skola.
På IT-programmet är det svårt att hitta gemensamma beröringspunkter och kunskapskrav att bedöma ute på
APL-platserna medan på Handels- och administrationsprogrammet har det varit enklare. Orsaken är att elever
på IT-programmet är på så vilt skilda platser att arbetsuppgifterna i vissa fall inte alls påminner om varandra
meda på HA-programmet genomföra samtliga elever vissa uppgifter som går att bedöma. På IT-programmet
behöver man därför plocka fram uppgifter som täcker större områden och som inte är så inriktat på vissa
uppgifter. Det har gjort en del arbete med det men det behöver utvecklas ytterligare.
Genomförande
Uppföljning av eleverna under första veckan av APL:en har varit begränsad och behöver bli ett självklart inslag i
arbetet under perioden. På IT-programmet har eleverna rapporterat sitt arbete i en blogg Trepartssamtalen
genomfördes av yrkeslärarna. Det behöver tas fram en tydligare dokumentation av trepartssamtalen så att
bedömningen efter perioden blir mer tillförlitligt och heltäckande.
Efterarbetet
En tydligare systematik i uppföljning och bedömning av APL:en behöver fås till inför nästa läsår.
Internationalisering
Förberedelserna inför APL utomlands blev inte bra vilket ledde till att eleverna kom med förväntningar som
inte uppfylldes. Det krävdes därför ett stort arbete från den som var ansvarig att hantera den besvikelse som
eleverna kände.
Ansvarsfördelningen gällande dokumentationen och uppföljningen av APL:en var också otydlig vilket ledde till
att mycket utan uppgifterna hamnade på rektor istället för den som var ansvarig.
SLUTSATSER
Utvärderingen av APL-arbetet under året har visat på att till en början behövs en tydligare arbetsfördelning så
att ansvar kan utkrävas samt att undvika att uppgifter hamnar mellan stolarna.
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Vi kommer se över periodförläggningen i år igen så att den passar bättre med skolans övriga årshjul men också
för att, så gott det går, tillmötesgå de önskemål som finns från APL-platser om att treornas APL ska ligga
närmre avslutningen.
Den största svårigheten har varit att hitta tillräckligt många kvalitativa APL-platser på IT-programmet så vi
behöver påbörja det arbetet mycket tidigare. Under kommande läsår kommer det var en person som har som
enda uppgifter, kopplat till APL-arbetet, som är att anskaffa platser. Att renodla det uppdraget samt att lägga
det på endast en person tror vi ska göra det lättare att följa upp.
Några vårdnadshavare uttryckte under förra året att de saknade information om APL och processerna som var
kopplat till den. Vi kommer därför under året ha en närmre kontakt med vårdnadshavare och informera dem
mer regelbundet om vad som sker kopplat till APL och där poängtera vikten av att vi får hjälp från dem att söka
efter kvalitativa APL-platser.
För att säkerställa att de bra APL-platser vi haft under året även kan användas året efter ska vi regelbundet
uppvakta de platserna och visa den uppskattning vi känner för att de möjliggör arbetsplatsförlagt lärande för
vår elever.

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.
Alla elever på NTI gymnasiet i Sollentuna ska känna sig trygga, välkomna, respekterade och inte utsättas för
hot, kränkningar eller trakasserier. Genom kontinuerlig kontakt mellan personal och elever och gemensamma
aktiviteter skapar vi en trygg och avslappnad miljö där alla kan trivas. Personal och elever jobbar tillsammans
för att stärka gemenskapen och betona alla människors lika värde.
För att eleverna ska känna sig trygga och utveckla sin demokratiska kompetens bör skolan arbeta med ett
värdegrundsbaserat förhållningssätt, enligt Skolverket. På vår skola innebär det att lärare och elevhälsan
samarbetar. Det pågår ett värdegrundsarbete varje gång elevhälsan möter pedagogerna.
En trygg och stimulerande lärmiljö vilar på en god värdegrund och betyder i praktiken att skolan möter upp
elever och skapar förutsättningar för att alla ska lyckas. Skolans mål är vidare att varje elev kan göra och
uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och
grundläggande demokratiska värderingar.
För att nå varje elev är det viktigt att i kollegiet diskutera hur en uppgift är konstruerad, vilka uppgifter man har
och hur man delar upp lektionen i olika delar, så att undervisningen når fram. Här kan elevhälsans kompetens
vara avgörande för hur man lyckas med planeringen.
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På skolan har vi rutiner för hur en lektion ska startas upp och vad som måste finnas med i presentationen av
lektionen, bestämda av lärare och elevhälsan tillsammans. Vidare finns förväntningar på att man gemensamt
ska utforma arbetssätt och metoder som möjliggör elevaktivitet och elevdelaktighet.
Elevhälsan finns inte på skolan enbart för att nå de elever som inte mår bra, utan också för att stärka och
komplettera det pedagogiska arbetet med sin kompetens. Då når det skolans alla elever.
Lika viktigt som att gemensamt definiera arbetssätt är det att skolan definierar sin värdegrund. För att göra det
behöver kollegiet diskutera innebörden av viktiga begrepp och företeelser som studiero, språkbruk och
jämställdhet.
Begreppet inkludering har fått en vidare betydelse. Inkludering betyder nu att vi tillsammans, lärare, elevhälsa
och ledning, skapar goda förutsättningar för alla elever. Det är ett värdegrundsarbete som ger trygghet och
ökar elevernas chanser att lyckas.
På varje program finns en programplan som utvecklats av lärarna som undervisar på programmet.
Programplanen är utformad för att beskriva syftet med programmet och hur undervisningen genom en röd
tråd genom de tre åren säkerställer att eleverna når examensmålen för programmet. Programplanen innehåller
även hur man på programmet ska ge eleverna en gedigen grund gällande kunskaper men också gällande
värdegrund och erfarenheter som gör dem redo för yrkeslivet eller högskolan.
Varje klass har en mentorstid en gång i veckan där deras mentor följer upp elevernas studiesituation men
under året genomförs även olika teman. Teman kan vara allt ifrån gruppdynamik och värdegrund till
yrkesförberedelser i slutet av året. Alla teman utgår ifrån att stärka elevernas självkänsla, framtidstro och
bemötande av andra människor.
UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Under läsåret genomförs två stora enkäter som undersöker elevernas uppfattning av trygghet, trivsel och
skolans arbete med kränkningar och värdegrundsarbete. En av dessa enkäter är Likabehandlings och
värdegrundskartläggningen som genomförs under andra halvan av höstterminen. Den andra är Academedias
gemensamma elevenkät som görs under februari månad.
På förra läsårets Likabehandlings- och värdegrundskartläggning svarade nästan en tredjedel att de inte fått
information om skolans Likabehandlings- och värdegrundsarbete. Under detta år har andelen elever som anser
att de fått information ökat med 12 procentenheter. Det är kul att se att arbetet med att informera om planen
givit så tydligt resultat.
Andelen elever som svarat att de känner att de kan vända sig till någon som arbetat på skolan om att de har
blivit illa behandlade har ökat från 83 till 90 procent.
87 % av eleverna svarade att de känner sig trygga på skolan enligt Likabehandling- och värdegrundsenkäten.
17 % av eleverna svarade att de har blivit illa behandlad av någon annan elev det senaste året.
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SLUTSATSER
Arbetet med informera eleverna om vårt arbete med likabehandling och värdegrund och det resultat de givit
visar på hur stor skillnad en liten men rätt insats kan ge. Ska därför fortsätta det arbetet under nästa läsår. De
ska känna till de rutiner som finns på skolan vid kränkningar. Vi behöver fortfarande blir bättre på att visa att
det genomförs åtgärder även om de inte är synliga för eleverna när en kränkning skett, så att eleverna upplever
att skolan gör något åt kränkningar.
Elevhälsan har ett välplanerat arbete under läsåret som förutom att det arbetar med hälsan bland eleverna
också lyfta normer och värden för att få ett bättre klimat och göra eleverna mer förberedda för framtiden.
En del av APL-utvecklingen är att göra eleverna mer förberedda för APL och att möta arbetslivet och där har
normer och värdegrund ett mycket viktig plats.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Förra läsåret var mycket annorlunda på många sätt, inte minst på grund av pandemin och fjärrundervisning
som blev en följd av denna. Det är mycket glädjande att trots det hade vi ett mycket framgångsrikt år där våra
insatser givit resultat och vi nådde det högsta resultatet i skolan historia gällande gymnasieexamensgrad. Det
resultatet ger energi och kraft att fortsätta utvecklingen av undervisningen och även bredda blicken för att nå
andra värden där vi inte lyckats lika bra tidigare. Då tänker jag främst på elevernas upplevelse av skoltiden och
deras vilja att rekommendera skolan.
Utifrån analysen kommer skolan under kommande läsår ha tre prioriterade utvecklingsområden; Utveckling av
undervisningen, APL och Mervärde
Utveckling av undervisningen
Andelen elever som svarat att de är nöjda med undervisningen har ökat från 56 till 66 %. Det är såklart
glädjande att vårt arbete under föregående läsår givit resultat men det finns fortfarande mycket att göra och vi
kommer därför fortsatt ha utveckling av undervisningen som ett prioriterat fokusområde. Målet är att
utvecklingen av undervisningen ska leda till att fler elever upplever att de får det stöd de behöver och
undervisningen blir mer tillgänglig och anpassad så att alla elever når målen.
APL
APL har varit ett område där det under en tid behövts stora förbättringar. Det har tyvärr blivit nedprioriterat
men nu är det dags att göra APL mycket bättre. Målet är att skolan uppfyller samtliga krav från Skolverket
gällande APL, att alla elever får en APL-plats med hög kvalitet samt att APL-arbetet sker smidigt och därmed
inte är lika tidskrävande som tidigare år.
Mervärde
Elevernas totala nöjdhet med skolan har länge varit lågt och vi anser att det behöver förbättras för att öka
motivation och viljan att vara i skolan och prestera. Därför har vi formulerat begreppet Mervärde som ska
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genomlysa allt arbete vi gör under läsåret. Målet är att genom ökad delaktighet och inflytande från eleverna
ska en positivare inställning till skolan och undervisningen skapas. Det ska leda till ökad motivation, intresse för
skolarbetet och även närvaro.

OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Sollentuna 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
NTI Gymnasiet Sollentuna startade hösten 2009 med 55 elever fördelat på två program, El- och
Handelsprogrammet. Skolan var i början belägen bakom Sollentuna centrum på Bergsbovägen i en större villa.
Inför läsåret 11/12 flyttade man till nuvarande adress på Turebergsvägen 3. Det blev ett stort lyft för skolan
med nya ljusa och luftiga lokaler med ändamålsenlig matsal längst upp i huset med utsikt över Sollentuna. I
samband med flytten och tack vara de större lokalerna startade man även teknikprogrammet hösten 2011.

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Skolan bedriver idag undervisning på tre program: IT-programmet (El- och energi) med inriktning dator- och
kommunikationsteknik. Handelsprogrammet med inriktning handel och service. Teknikprogrammet med
inriktning informations- och medieteknik.
Skolans huvudsakliga upptagningsområde är Sollentuna kommun och kranskommunerna Upplands-Väsby,
Sigtuna, Märsta samt Stockholm och Järfälla. Söktrycket till skolan har varierat under skolans första år men har
sedan hösten 2011 ökat och den utvecklingen förväntas fortsätta i närmaste framtiden.
Eleverna består till en stor majoritet av pojkar. Endast på Handel- och administrationsprogrammet är det en
jämn fördelning av pojkar och flickor.
Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

30

24

18

TE-programmet

24

23

24

HA-programmet

23

16

16

Totalt*

77

63

58

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Under läsåret 18/19 bestod personalen av 11,2 heltidslärare med en lärartäthet på 17,6 elever per lärare
(heltidstjänst).
Skolan övrig personal innefattande rektor, biträdande rektor och administration på 2 heltidstjänster samt
elevhälsa på 3,6 heltidstjänster.
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Varje program har haft en programansvarig som har haft huvudansvaret för utveckling av programmets
programplan.
Elevhälsan har vid några tillfällen under året tagit hjälp av ansluten skolpsykolog och skolläkare, både för egen
konsultation samt för förebyggande insatser tillsammans med personalen.

LOKALER
Skolan ligger centralt i närheten av Sollentuna centrum med korta avstånd till buss- och tågkommunikationer.
Skolans lokaler är skolanpassade i samband med flytten 2011. De är ljusa och luftiga med egen matsal längst
upp i byggnaden. Matsalen delas med grannskolan Klara Gymnasium, också ägda av Academedia.
Idrottsundervisningen bedrivs i Sollentuna kommuns moderna idrottshall "Satelliten". Skolan har ett modernt
IT-labb för datorundervisning och ett rikligt utrustat tekniklabb för fysik och kemi samt ett elektroniklabb.
Under läsåret har ett nytt bibliotek färdigställts med en blandning av referens- och skönlitteratur. Miljön ska i
så stor mån som möjligt påminna om ett storskaligt bibliotek med möjlighet till läsning och studerande i lugn
och ro.
I skolan finns ett Makerspace och en VR/AR-studio med toppmodern utrustning som ger stora möjligheter för
elever att testa, utveckla och anpassa dagens och morgondagens teknik.

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

23

