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REKTOR HAR ORDET -  

LÄSÅRET 2019/20 

Välkommen till NTI Gymnasiet Stockholm.  

Vi börjar med att blicka bakåt. Under de senaste åren har vi processat vi fram en vision för skolan; NTI 
Gymnasiet Stockholm ska vara det främsta skapande techgymnasiet, där utbildningen vilar på vetenskaplighet. 
Skolans kollegium har arbetat med hur vi förenar skapande och tech i utbildningen och som ett led i detta har 
vi bland annat byggt upp ett Makerspace och VR-lab. Vi är stolta över att ha skapat en teknisk verkstad där 
eleverna får utmanas, skapa och utveckla sina idéer. NTI Gymnasiet Stockholm är en skola som rustar eleverna 
för framtidens utmaningar där entreprenörskap, tech och vetenskap står som grund i utbildningen.  

Vi har skapat en organisation som tar ytterligare kliv mot en skola som har eleven och elevens utbildning i 
fokus. Läsåret 2019/2020 lyckades 99% av eleverna att gå ut med en gymnasieexamen och inför läsåret 
2019/2020 ligger genomsnittspoängen för elever över rikssnittet på samtliga program på skolan. Detta trots 
utmaningen som Covid-19 och den omställning till fjärrundervisning som följde. Detta har dels sin förklaring i 
det systematiska arbetet med kvalitativ undervisning och det kollegiala lärandet i samtliga arbets- och 
utvecklingsgrupper. När det kommer till omställningen finns en grundkunskap och skicklighet i kollegiet när det 
kommer till digitala verktyg samt beredskap i form av tydliga riktlinjer för hur fjärrundervisningen skulle 
genomföras.  

NTI Gymnasiet Stockholm har ett gott rykte och eleverna lyfter undervisningens kvalitet och känslan av 
trygghet och trivsel som några av de bästa sakerna på skolan. Detta tror vi är resultat av arbetet med 
elevinflytande, heltidsmentorer och det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på skolan.  

En utmaning inför det kommande läsåret blir att bibehålla samma höga kvalitet samtidigt som vi även vill 
behålla den positiva skolkultur vi odlat fram. NTI Stockholm ska fortsätta vara en skola där vi har goda 
relationer till varandra och där kvalitet på undervisningen står i fokus. Det märks bland annat genom de olika 
lärteamen vi har på skolan där fokus ligger på just det, relationer och undervisning som bedrivs på vetenskaplig 
grund.  

När vi startar upp detta läsår på NTI Gymnasiet Stockholm ser vi fram emot att erbjuda en riktigt bra utbildning 
där våra skickliga lärare utmanar eleverna att nå sin fulla potential. Eleverna ska även uppmuntras att nå sina 
mål samt känna sig väl förberedda för att kunna leda och navigera i en framtid.  

 

Karwan Saeed Foad  

Rektor 
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VÅR VISION 

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

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

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

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

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

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

I vårt kvalitetsarbete har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt:  

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

finns i läroplanen och varje programs examensmål.  

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

förväntningar och önskemål på utbildningen.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ANDEL MED EXAMEN OCH GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG – AVGÅNGSELEVER 2020 
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Examensgraden fortsätter att stiga, från 95% år 2018 till 99% år 2020 vilket ligger klart över rikssnittet på 91%. 

NTI gymnasiet i Stockholm ligger med sin höga undervisningskvalitet över rikssnittet på samtliga tre program, 

EE programmet har med 100% gymnasieexamen lyckas hela åtta procentenheter bättre än rikssnittet, på ES 

fem och på TE nio procentenheter. Skolans utbildningar håller således en fortsatt hög kvalitet.  

Samma positiva trend när det kommer till genomsnittlig betygspoäng, från 14,8 år 2018 till 15,6 år 

2020 vilket även detta är över rikssnittet på 14,4 poäng. På ES låg man tidigare något under rikssnittet men har 

nu rört sig precis förbi med sina 15,0 poäng - rikssnittet ligger på 14,9 och på TE är den uppåtgående trenden 

tydlig, 2018 låg vi på 15,0 och i år 16,3 att jämföra med rikssnittet på 14,4 poäng. På vårt EE program sjunker 

den genomsnittliga betygspoängen något -  den ligger dock fortfarande över rikssnittet på 12,8 - från 14,9 år 

2018 till 14,4 2020. Andel elever som på yrkesprogrammet EE når högskolebehörighet efter examen är 76,2%. 

Man kan konstatera att flickorna når i något större utsträckning gymnasieexamen, närmare bestämt 

100% medan pojkarna är de som inte lyckas fullt ut i lika hög grad. Även när det kommer till genomsnittlig 

betygspoäng ser man att flickorna lyckas i högre grad generellt, 16,3 mot pojkarnas 15,4 - så ser det även ut 

historiskt. 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

97% av eleverna på skolan får godkänt eller högre än godkänt betyg. Generella trender när det kommer till 

betygsfördelning är att störst andel är betyget C och att det är fler av de högre betygsstegen (A 22% och B 18%) 

än de lägre (D 15% och E 18%). Ingen större förändring från föregående år i hur betygen fördelas framkommer 

när det kommer till de godkända betygen. Ytterligare en trend är att eleverna på  EE programmet snarare får de 

lägre betygsstegen, 71% har mellan C och F medan motsatsen råder på TE programmet där hela 71% får betyg 

mellan C och A. När det kommer till ES programmet kan man konstatera fler F än tidigare, 6% att jämföra med 

föregående års 4%, i övrigt fördelar sig betygsstegen jämnare på detta program.  
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Flickor får i större utsträckning de högre betygen och pojkar de lägre. När det gäller ej godkänt betyg 

fördelar det sig jämnt mellan könen, lika stora delar finns representerade i de 3% F vi har på skolan. 

 

 

De flesta elever lyckas mycket väl i kurserna de läser. Det är nästan uteslutande i någon av matematikkurserna 

som elevernas betyg inte når godkänt nivå. Särskilt anmärkningsvärda är betygsresultaten i de individuellt 

valbara kurserna på ES och EE, matematik 2a, 2b och 3b där resultaten är nedslående och står för en stor andel 

av F:en på skolan. Detta är dock inget nytt fenomen, med undantag för den mycket stora andelen F i 3b. Viktigt 

att ta med i beräkningen vid en analys av ovanstående statistik är att undervisningsgruppen matematik 3b var 

mycket liten (fyra elever närmare bestämt) och därmed är siffrorna inte helt rättvisande vid första anblicken. 

Även i matematikkursen 1b på ES kan man notera en nedåtgående trend, från 11% F under föregående år till 

20% F under detta läsår, liksom att betygsresultaten i matematikkurserna 3c och 4 på TE programmet innebär 

även fortsättningsvis en utmaning för oss. En positiv utveckling finner vi i engelska 7 kurserna där vi gått från 

7% F till endast 1% F 2020 och även i svenskans och svenska som andraspråks tre kurser ser vi en positiv trend 

som till del handlar om ökad samverkan. 

För att öka elevernas möjligheter att lyckas så långt som de förmår erbjuder NTI Stockholm lovskola 

under både sommar och höst med särskilt fokus på matematikkurserna. Sommarens lovskola innefattar flera 

heldagars undervisning med målet att skapa bättre förutsättningar genom gedigen genomgång av grunder. 

Fokus är i första hand  på lärande och förståelse och inte examination. 

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. 
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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 

 

När det kommer till elevernas upplevda kvalitet så ser man inga större trendbrott, dock en liten 

rörelse i rätt riktning. Nöjdheten med undervisningen rör sig försiktigt i positiv riktning från föregående års 70% 

till årets 72%. Rekommendationsgraden är densamma som tidigare och trivseln ökar något mera markant än 

nöjdheten, från 81% till 85%.  
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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  

Lärarna genomför sin undervisning i lektionspass 2 x 80 minuter två gånger per vecka för en 100 poängskurs 

under den verksamhetsplatsförlagda arbetstiden. Planering påbörjas redan i juni utifrån det avslutade läsårets 

resultat, utvärderingar och gjorda erfarenheter och fortsätter sedan under augustidagarna samt löpande under 

förtroendetid samt verksamhetsplats förlagda tiden. Under året organiseras vid några tillfällen, så kallade 

resursdagar, där eleverna har möjlighet att arbeta fokuserat under en heldag med att komma i fas. Under 

föregående läsår infördes Lärforumstiden -  en schemalagd timme i veckan då samtliga lärare finns på plats i 

skolan - vilken visat sig vara framgångsrik och varför den bestått även under detta läsår. Tiden har nyttjats 

mycket för att stötta och utmana eleverna vidare i sina studier, både under pågående kurs men även för 

prövningsförberedelser. Under detta läsår har mer tid än tidigare getts till ämneslaget för att de ska samverka, 

det vill säga: samplanera, samtala och sambedöma i större utsträckning i en strävan att nå en mer rotad 

samsyn. I och med denna tid som har varit delvis styrd till sin innehåll har lärarna haft större möjlighet att 

planera undervisningen tillsammans. Undervisningen genomförs huvudsakligen av lärare - tillsammans med 

eleverna - men emellanåt finns mentor med som stöd. 

Elevernas lärande följs i första hand upp via undervisande lärare i pågående kurs. Samverkan mellan 

undervisande lärare och heltidsmentor är självfallet av avgörande vikt då mentor ofta är den som elev och 

vårdnadshavare vänder sig till. Att eleven själv ska utveckla sin förmåga att kommunicera direkt med berörda 

parter är dock även det en del av lärandet. 

I början av läsåret genomförs konferenser utifrån den kunskap och kännedom skolan har om 

respektive elev och elevgrupp. Mentor har i uppdrag att tillsammans med elevhälsan - där det är aktuellt - att 

förmedla viktig information till undervisande lärare för att ge de bästa förutsättningarna för eleverna att lära. 

Det kan handla om hur specifika anpassningar förverkligas på bästa sätt - information som vi fått från tidigare 

undervisande lärare/beprövad erfarenhet - till att den här gruppen mår bra av/behöver detta. Under läsårets 

gång samverkar mentorer och undervisande lärare tätt under programlagsmöten. Finns det oro för en grupp 
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och/eller en elev kommuniceras det till mentor som i sin tur  - om hen finner det behövligt - anmäler eleven till 

elevhälsan. Mer om hur arbetet följs upp nedan. 

Sedan ett par år tillbaka och som ett led av heltidsmentorernas utbildning via SPSM, arbetar skolan 

med ett dokument kallat Anpassningar där mentor tillsammans med specialpedagog - och i några enstaka fall 

andra funktioner i elevhälsan - fyller i de behov eleverna har av extra anpassningar. Varje lärare informeras och 

får under året veta då dokumentet uppdateras med ny information. Nytt för detta läsår är att man under 

programlagsmötena diskuterat grupper och enskilda elever i större utsträckning både med och utan 

elevhälsans närvaro utifrån elevernas behov och utmaningar som uppkommit. Syftet var att skapa mera 

samverkansytor där det finns möjlighet att dryfta och dela med sig av utmaningar man möter och på så vis 

finna stöd i kollegiet. Det finns en uttalad vilja att arbeta mot ett vi där vi tillsammans tar ansvar för eleverna. 

Att elevhälsan var delaktig i större utsträckning upplevdes som mycket positivt, dock finns 

utvecklingsmöjligheter för att optimera detta ytterligare. 

Under föregående läsår användes pedagogisk rapport - ett verktyg för att kunna få stöd då man som 

undervisande lärare identifierat att hela elevgruppen inte var med -  mycket flitigt. I år renodlandes processen 

för att den skulle bli mera effektiv utifrån den tänkta funktionen. En pedagogisk rapport behövde inte längre 

per automatik innebära ett lektionsbesök - då det inte alltid var rätt åtgärd samt att utvärderingar visade att 

verktyget inte hade önskad och avsedd effekt. Önskan från undervisande lärare - och även uttalat uppdrag från 

rektorerna -  var att mentor skulle finnas mera tillgänglig och delaktig i undervisningen mera naturligt och inte 

som en observatör enbart då saker inte fungerar. Att detta sedan utgör en bättre utgångspunkt för samtal och 

samverkan säger sig självt. 

Undervisningen är i ständig utveckling, lärarna på skolan är mycket professionella och vill ständigt 

komma vidare i sin proffession, det framgår tydligt i yrkesutövandet, i diskussioner och i olika former av 

utvärderingar. Det formaliserade pedagogiska utvecklingsarbetet - lärandeorganisationen - sker i Lärteam och 

ämneslag som träffas två timmar varje vecka. Lärteamen leds av åtta förstelärare och ämneslagen svenska, 

matematik och engelska av en ämnesansvarig. För att få utvecklingsprocesserna att hänga mera samman och 

driva på utvecklingen åt samma håll utsågs tre av förstelärarna till att vara även ämnesansvariga som är de som 

håller i ämnesmöten. 

Lärteamen utgör en tydligt uttalad utvecklingsorganisation, under året hade vi fyra olika fokus i 

respektive: Ifous ingår i ett treårigt forskningsprojekt med Ifous, ett forsknings- och utvecklingsprogram som 

har för avsikt att undersöka och utveckla lärares profession och praktik, Tillgängligt klassrumsklimat fokuserade 

på språkutvecklande arbete samt bemötande - det närvarofrämjande arbetet skolan påbörjat med hjälp av 

Skolverkets processtöd läsåret 17/18 följdes upp i detta team, Optimal lärmiljö hade som syfte att följa upp och 

vidareutveckla föregående läsårs arbete med extra anpassningar samt finna metoder och på så vis skapa en för 

eleverna optimal lärmiljö. Lärteamet Tech och digitalisering kom sig ur behovet att höja lägsta nivån hos den 

pedagogiska personalen när det kommer till tekniskt kunnande då skolan marknadsför sig som en av de mest 

framträdande när det kommer till detta område. 
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De hade alla i uppdrag att arbeta mera verksamhetsnära för att att lärarna i större utsträckning skulle 

känna sig berörda och på så vis mera mottagliga och förmögna att förbättra sin egen praktik. Ytterligare ett 

syfte med Lärteamens arbete - och dessutom fokusområde i arbetsplanen -  var det som påbörjats långt 

tidigare men som kräver tid att nå: det reflekterande, undersökande och vetenskapliga förhållningssättet i en 

tillitsfull miljö. Att förstelärarna tillsammans med rektorer varit delaktiga i formandet av Lärteamen är även det 

ett led i detta. Ökad långsiktighet är något ofta förekommande och som vi genom arbetssätt och organisation 

försöker att skapa.  

Utifrån behov skapades mer ämneslagstid under detta läsår.  Dessa är både utvecklings- och 

arbetsorganisationer. Syftet med att ge ämneskollegorna mera samverkansytor var att styra mera mot 

pedagogisk utveckling och samsyn i ämnesspecifika frågor där det tidigare funnits en historik att mest ägna sig 

åt organisatoriska och operativa frågor. Genom att ta fram dagordning som grund för samtal var detta möjligt 

att följa upp. Under ämnesmötena diskuteras planering, bedömning, matrisifyllnad, skrivelser från Skolverket. 

Ämnestiden utgör garanterat en kvalitetssäkring på så vis att varje medarbetares kunskapssyn blir transparent 

och i vissa fall även utmanad vilket i sin tur kan leda till utveckling och samsyn. 

Lärare lägger upp sin planering i så kallade kunskapsområden som sedan utgör underlag vid ifyllandet 

av kursmatrisen. Under detta läsår uppdaterades kursmatrisen enligt direktiv minst fyra gånger under 

pågående 100 poängs-kurs (två gånger för en 50 poängskurs). Flertalet lärare använder matrisen som ett 

pedagogiskt hjälpmedel i sin undervisning och framförallt bedömning. Matrisen i sig själv upplevs ibland som 

svårtolkad för både pedagoger, elever och vårdnadshavare varför det är av största vikt att den används 

tillsammans med exempelvis ett betygssamtal - andra hälften av kursen. Kommunikation kring hur man som 

undervisande lärare tänker i sin bedömning och ifyllandet av kursmatrisen är avgörande.  

Elevavstämning genomfördes vid ett par tillfällen med varierande resultat. Vid första tillfället gjordes 

det gemensamt vilket var framgångsrikt. Underlaget analyserades och utgjorde ett verktyg för skolledning, 

mentor och eht att följa upp där det fanns indikatorer på att lärandet inte fungerade önskvärt, på elev, lärar- 

och gruppnivå. Åtgärder i form av exempelvis närvarande  specialpedagog under lektionerna, liten stödgrupp 

utöver ordinarie undervisning gjordes.  

Under medarbetarsamtalen följdes undervisningen upp, dels utifrån lärarens egen uppfattning men 

även elevavstämningen och utvärdering av undervisningen. Här var syftet att nå en gemensam bild kring vad 

läraren/eleven/gruppen kunde tänkas behöva för att lyckas i större utsträckning. Ett bra underlag för 

pedagogiska samtal med andra ord.  

 

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN UNDER CORONA 

Två dagar före myndigheternas uttalade om att gymnasieskolan skulle stängas för att minska smittspridningen 

samlades hela personalen för att informeras om hur en ev. nedstängning skulle gå till. En av våra förstelärare 

hade genomgång i vilka verktyg som skulle användas samt hur. Efter detta avsattes nästföljande dag  som 

studiedag för att ge lärarna möjlighet att förbereda sig. Övergången till fjärrundervisning blev således mycket 
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smidig. Under våren avsattes ytterligare mötestid till förmån för lärarnas samverkan och planering för att skapa 

så goda förutsättningar som möjligt i detta läge. Undervisningen kunde fortgå som vanligt, enligt schema, men 

digitalt. Flera erfarenheter gjordes under resans gång och flera av de utmaningar vi sett tidigare sattes på sin 

spets. Tydliga direktiv för hur lektionerna skulle genomföras 

Under ämnestid fick man exempelvis diskutera frågor som blivit än mer aktuella i och med 

fjärrundervisningen, så som exempelvis: hur skapar vi interaktiva lektioner, rättssäker bedömning och vilka 

slags examinationer lämpar sig i fjärrundervisningen. 

Diskussioner i helgrupp fördes också kring huruvida eleverna behövde vara synliga samt om inlämning 

krävdes för närvaro på en lektion. I dessa och liknande frågor strävades det efter samstämmig- och tydlighet för 

elevernas bästa. 

Utifrån resultaten kan man konstatera att fjärrundervisningen i mångt och mycket kunde hålla 

överraskande god kvalitet trots den snabba och påtvingade omställningen till fjärr - ytterligare bevis på ett 

otroligt skickligt kollegium. 

 

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Då resultaten (andel examensgrad på 99% samt genomsnittlig betygspoäng på 15,6) fortsättningsvis rör sig i 

rätt riktning (jämför exempelvis med föregående år på 98% och 15,2) får man dra slutsatsen att de - resultaten 

-  är goda och att lärarna överlag möter elevernas behov av ledning och stimulans väl. Några exempel från 

undervisande lärare på hur de möter elevernas behov är genom att ha tydlig lektionsstruktur, ge tydliga - 

stegvisa - instruktioner, frekvent återkoppling, anpassa undervisningen efter gruppen samt variera 

undervisningen. 

Förklaringarna till de goda resultaten är givetvis många. Det att vi skapat samverkansytor för 

ämneslärare kan vara en, det är tydligt att de förbättrade resultaten i svenska och engelska hänger samman 

med den ökade möjligheten för ämneskollegor att diskutera och skapa en samsyn. 

Heltidsmentorer med möjlighet att fånga upp elever på ett annat sätt, i ett tidigare skede, är ett 

exempel. Vi arbetar på skolan sedan Skolverkets processtöd läsåret 17/18 aktivt med att skapa en skolkultur 

och tidigt få syn på och minimera riskfaktorer för våra elever för att på så vis öka deras närvaro. En stor del i att 

elever klarar sina studier grundar sig på att de de facto är närvarande i skolan. Detta arbete behöver vi fortsätta 

att utveckla, inte minst skapandet av en gemensam skolkultur som även är något eleverna uttrycker en stark 

vilja att göra i större utsträckning. 

Årets arbete att följa upp det närvarofrämjande arbetet inleddes gemensamt och allmänt vid 

läsårsstart i repetition/påminnelse om föregående års arbete kring exempelvis bemötande samt mera specifikt 

i ett av våra Lärteam, Tillgängligt klassrumsklimat närmare bestämt. 

Trots att vi i år inte har haft några nationella prov under detta läsår framkommer fortsatt att vi 

behöver arbeta aktivt med samsyn och samstämmighet när det kommer till kunskaper och bedömning. Utan 
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övergången till fjärrundervisningen är det möjligt att det hade varit betydligt svårare att få fram  samtal kring 

kursprovs inverkan vid betygssamtal så här finns en utmärkt grund för fortsatt utveckling kring kunskaps- och 

elevsyn. 

72% av eleverna upplever att de är nöjda med undervisningen som sin helhet, vilket är en ökning på 

två procentenheter sedan föregående år. Kvaliteten på undervisningen är bevisligen fortsatt mycket god utifrån 

resultaten dock behöver skolan arbeta vidare med elevernas lust till lärande. Fokus bort från bedömning till 

förmån till lusten att lära samt lärande som en process - relationik -  i vilken man måste tillåtas öva - och 

misslyckas. 

62% upplever att de har god studie/arbetsro vilket är två procentenhet lägre än föregående år. Studie- 

eller arbetsro är något vi behöver arbeta ytterligare med, särskilt på klassnivå. Det råder stor diskrepans 

klasserna emellan, allt ifrån mycket god studiero till betydligt sämre. Ett sätt vi arbetat med detta i år och som 

fungerat bättre än tidigare är fasta sittplaceringar som för många elever innebär trygghet och ökad studiero. 

Både elever och heltidsmentorer uttrycker att det krävs ett fördjupat arbete kring tillämpandet av 

ordningsreglerna samt förhållningssätt då man stöter på olika utmaningar som har med studiero att göra. 

Flickorna uttrycker i något högre grad att det råder bristande studiero. Eleverna själva talar om bristande inre 

motivation - nära sammanlänkat med lust - och hur annat utgör distraktioner och en önskan att lärare ska säga 

till mera då man som elev inte gör det man ska under lektionerna vilket handlar om pedagogiskt ledarskap. 

Anpassningsdokumentet är till stöd för många undervisande lärare men en del finner det är svårt och 

oöverskådligt varför specialpedagogen fått i uppdrag att omarbeta det för att bland annat minska 

textmängden. Tydligt att oavsett namn att systematiken i uppföljning av extra anpassningar och särskilda 

behov behöver förbättras. Viss korrelation mellan antal F och förmåga att anpassa sin undervisning framträder. 

Att organisera för mer tid till ämneskollegor  för sambedömning, ökad grad av diskussioner och 

casemetodik är ett spår vi bör fortsätta med för att komma vidare i flera av dessa frågor, för att  nå en samsyn 

och ett kollektivt ansvar för våra elevers lärande. Det finns en tradition av läraryrket som ensamarbete vilken vi 

behöver arbeta aktivt med och framförallt påvisa fördelarna att vara ett team. Samverkan - kollegialt arbete - 

sker på olika nivåer i olika utvecklings- och arbetsgrupper - vi är ännu inte i mål när det kommer till att vara ett 

kollektiv som utvecklar en samsyn tillsammans.  

Arbetet med att gå från tonvikten på bedömning och underlag för bedömning till lärande är påbörjat 

men behöver följas upp, flera ämneslag berör och nämner denna insikt i sina utvärderingar vilket är hoppfullt. 

Eleverna uttrycker också en allt högre stress utifrån känslan att vara ständigt bedömda. Den formativa 

bedömningens baksida, att eleverna alltid kan göra mera, bättre, oftare vilket skapar en icke-hållbar 

studiesituation för många av våra elever. Våra elever har generellt en hög ambitionsnivå och är mycket måna 

om att prestera, siffrorna talar dock sitt tydliga språk där de upplever att lusten att lära, känslan av delaktighet 

brister. Det kommer att utgöra en av våra utmaningar framöver att förhålla sig på ett sunt sätt till sitt eget 

lärande, sin egen studiesituation- för att kunna göra det behöver eleverna (och lärarna?) uppleva att de själva 

äger den. Detta är verkligen ett gemensamhetsarbete där alla skolans funktioner behöver vara involverade. 
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Våra Lärteam har i betydligt större utsträckning arbetat med utveckling och faktiskt testat nya saker i 

undervisningen, detta framkommer i utvärderingarna. Att dra slutsatser kring hur mycket det står för de goda 

resultaten - korrelation Lärteam - elevernas resultat - är dock lite tidigt. Tydligt är att man i kollegiet mera vågar 

samtal och testa nytt, engagemanget har varit betydligt högre under detta läsår än föregående,  vi kan se att 

man beroende på vilket Lärteam man tillhör använder sig av terminologi vilket tyder på att man tagit till sig 

innehållet. Eleverna önskar för ökad tydlighet i undervisningen att det ska finnas ökad grad av repetition och 

möjlighet att ställa frågor (utan att känna sig dum) samt användande av elevexempel i större utsträckning. 

När det gäller bedömning uppskattar eleverna betygssamtal samt kommentarer i text samt att 

begrepp förklaras. Även checklistor nämns som ett fungerande verktyg för eleverna. Våra lärare är  mycket 

skickliga på återkoppling och har ägnat tidigare år att utveckla. Vi kan se en ökad grad av process-feedback 

samt att flera lärare försöker att systematisera för effektivitetens skull. Kamrat- och självbedömning önskar 

flera av lärarna fortfarande att utveckla ytterligare vilket hänger väl samman med elevens känsla att äga sitt 

eget lärande. 

En stor utmaning, utöver lusten, för skolan är elevinflytandet - har får vi låga siffror i undersökningar 

(utvärdering av undervisning och elevenkäten), både när det kommer till inflytande över undervisningen men 

också kring värdegrund, normer och skolans regler. Lärare uttrycker att det innebär en balansgång att låta 

eleverna ha inflytande och samtidigt ge tydliga ramar. Eleverna är delaktiga genom att exempelvis välja tid och 

form för examinationer och i vissa kurser även till viss del när det kommer till innehåll. Flera elevers känsla är 

dock inte tillräcklig delaktighet, de uttrycker att de oftare behöver få frågan Varför? besvarad i undervisningen 

samt att de önskar gladare och mera engagerade lärare med höga förväntningar och mer verklighetsbaserade 

uppgifter för att känna större lust att lära. Skolreglerna togs fram tillsammans med elevrådet som har en 

representant från varje klass men återigen upplever eleverna att de inte fått vara delaktiga så här behöver vi 

förmodligen både förbättra kommunikationen och formerna för hur detta görs. 

Resultatet av självskattningsdiskussionerna utifrån denna visar på på väg/hög utvecklingsintensitet 

(2-3) - oftast landade vi gemensamt i någonstans mellan dessa två. Rektorerna tenderade att vara något mera 

kritiska till den egna verksamheten än förstelärarna. Det tyder på en fungerande verksamhet med 

utvecklingspotential. 

 

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN UNDER CORONA 

Trots kraftigt förändrade förutsättningar för eleverna att klara sina studier måste man utifrån de goda 

resultaten konstatera att skolan har lyckats mycket väl. Elever, vårdnadshavare och den pedagogiska 

personalen uttrycker sin i termer av positivitet och att det fungerat över förväntan. Eleverna upplever att de 

fått mera tid och lugnare arbetsmiljö så de kunnat arbeta hemifrån - en del även att hjälp hemma var mera 

lättillgängligt. Mera sömn med minskad restid upplevs också som något positivt för lärandet. Ökad tydlighet i 

instruktioner samt inspelade genomgångar likaså. Det som brustit är möjligheten att kunna ställa frågor och få 

adekvat hjälp när man som elev behövde det. Några uttrycker dock att det var lättare att ställa frågor i 

fjärrundervisningen - i chatfunktionen. Och så är det givetvis att upplevelsen skiljer sig åt och att 
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fjärrundervisningen fungerat mer eller mindre bra beroende på många faktorer. Uppenbart blev att det var 

betydligt svårare att anpassa undervisningen och ge de elever som hade rätt till vissa former av särskilt stöd 

det. En klok elev uttryckte det på följande vis “det känns som om vi lärt oss själva snarare än att läraren har 

gjort det” och flera elever uttrycker sig i liknande termer att det egna ansvaret för studierna upplevdes som 

alldeles för stort i fjärrundervisningen. För att inte tala om hur viktig det sociala samspelet är för motivationen 

att lära och gå i skolan - det blev allt mer tydligt ju längre fjärrundervisningen fortskred. 

För att säkerställa hela bedömningen beslutades att prognosbetyg skulle sättas som enbart skulle 

användas om någon lärare skulle insjukna och därmed inte kunnat fullfölja sitt uppdrag.  

Heltidmentorernas uppdrag förändrades avsevärt i fjärrundervisningen, det blev betydligt svårare för 

dem att följa elevernas utveckling och ibland krävdes särskilda åtgärder i form av studier på plats i skolans 

lokaler. Elevhälsan involverades ytterligare i enskilda elevärenden för att skapa de bästa förutsättningarna för 

eleverna. Både mentorer, elevhälsa och rektorer deltog i lektioner för att säkerställa att den fortskred som den 

skulle och för att kunna identifiera var stöttning behövdes. 

Närvaron steg (siffror!) under fjärrundervisningen samt sjukskrivningen bland personal sjönk. 

Lektionsaktiviteten uteblev dock emellanåt och lärarna upplevde det ofta som betydligt svåra att följa 

elevernas kunskapsutveckling.  

 

SLUTSATSER 

Tryggheten är hög på skolan och detta är något vi behöver förvalta och tillvarata. Vi behöver fortsätta med vårt 

bygge av en skolkultur - en NTI Sthlm anda  -  och i den involvera eleverna betydligt mera. Skolkulturen utgör en 

känsla av gemenskap, samsyn i bemötande och förhållningssätt och tillåtande respektfullt klimat. Att arbeta 

med  aktiviteter  som leder till att elevernas känner sig mer stolta. Studieron och lusten att lära hänger tätt 

samman med detta och är en del av arbetet.  

Vi behöver fortsätta att arbeta med kommunikationen, tydlighet i undervisning och bedömning och 

vad det innebär. Fokus på ledning och stimulans för att på så vis minska behovet av individuella, extra 

anpassningar. 

Genus är ytterligare en fråga, skolan har för få flickor. Flickorna på skolan presterar mycket bra men 

trivs något sämre. Vi behöver ha ett tydligare arbete för de flickor som går på skolan men även i att få fler 

flickor att känna tillhörighet med NTI Stockholm och på så vis vilja gå på skolan. 

De pedagogiska samtalen och klimatet har utvecklats i positiv riktning och även det behöver vi förvalta 

för att bli en i ännu större utsträckning tillitsbaserad verksamhet. Ett önskemål är att få fortsätta och fördjupa 

påbörjade processer snarare än att påbörja nya, vilket vi i mångt och mycket kommer att möta med en viss 

förfining. Den avsatta ämneslagstiden har varit uppskattad - variation i arbets - eller utvecklingsorganisation 

och kommer att bestå med ett tydligt årshjul för att stödja ledarskapet och diskussionerna i rätt riktning. 

Detsamma gäller elevhälsans deltagande i programlagsmöten - även om det varit lite varierande resultat tror vi 
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att det kan med lite tydligare direktiv/kommunikation kring syftet  utgöra en riktigt bra samverkansyta för 

mentorer, lärare och elevhälsa. 

Det råder fortsatt diskrepans mellan den upplevda och den funktionella kvaliteten dock kommer vårt 

påbörjade arbete kring skolkultur och närvarofrämjande arbete leda till bättre överensstämmelse. 

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Elevhälsoteamet på skolan består av skolsköterskor, skolkurator, specialpedagog och studie- och 

yrkesvägledare. Under läsåret 19/20 har personal inom elevhälsan tillsammans med rektor träffats i möte en 

timme varannan vecka. Syftet med möteskonstellationen var att skapa tydlighet kring de olika professionernas 

roll inom elevhälsoteamet men även för att skapa tydlighet kring gruppens arbete och samverkan med resten 

av skolans professioner och elever. I generella drag kom gruppen fram till att personal inom elevhälsoteamet 

har en stödfunktionell roll och i största möjliga mån behöver vara delaktiga i många av de processer som rör 

samverkan inom verksamheten.  

Elevhälsoarbetet på skolan bedrivs inte endast av personal inom elevhälsoteamet men av all personal 

inom verksamheten. Detta görs inom ramen för den dagliga undervisningen och mötet med elever men även i 

olika mötes forum. Några av dessa forum är elevåtgärdande möten, förebyggande och främjande möten och 

programlagsmöten.  De elevåtgärdande möten bestod av personal från elevhälsoteamet, programrektor och 

mentorer. Dessa möten var indelade efter program. Syftet med dessa möten var att lyfta upp enskilda elever 

som av diverse orsaker riskerade att inte uppnå kunskapsmålen mot en gymnasieexamen. Under dessa möten 

har de olika professionerna kunnat samverka för att stötta elev på bästa sätt för att uppnå målen. Dessa möten 

var en timme varannan vecka per programlag. Det var också under dessa möten som beslut om att göra en 

frånvaro/pedagogisk utredning och åtgärdsprogram togs.  

Elevhälsoteamet var involverad i det systematiska kvalitetsarbetet genom framförallt programlags- 

möten. Teamet var med och deltog i alla tre programlagens möten, ett möte per vecka. Syftet med dessa 

möten var att med fokus på klass och grupp föra pedagogiska och psykosociala dialog för att stötta elever mot 

optimalt lärande och examensmål.  

Utöver de nämnda mötesforum för samverkan har samverkan med pedagogisk personal förekommit i 

den form där behov har funnits och har varit utifrån anpassning i pedagogiska, sociala och medicinska former. 

Det har varit i situationer där elevhälsan tagit kontakt med pedagogisk personal och i situationer där 

pedagogisk personal sökt upp elevhälsan för stöd och samarbete. Det övergripande samarbetet har varit 

mellan elevhälsa och mentorer då de har en övergripande bild av hur det går för eleverna.  

I början av läsåret 19/20 skapades en grupp som skulle ha större fokus på förebyggande och 

främjande arbetet på skolan. Syftet med denna grupp arbetades fram tillsammans av gruppens deltagare, vilket 
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var elevhälsoteamet, en mentor från respektive programlag och rektor. I kartläggningen av syftet för mötet 

kom gruppen med hjälp av elevundersökningar från läsår 18/19 fram till att fokusområden skulle vara hälsa och 

närvaro. Under läsårets gång planerade gruppen aktiviteter kopplade till dessa fokusområden. 

I och med att vi haft heltidsmentorer för samtliga elever ser vi en markant positiv förändring där 

skolans mentorer har kunnat följa upp närvaron hos elever, enligt de direktiv och förslag som Skolverket gett 

under processtödet som mentorerna fått ta del av. Under läsåret har ledningen vid ett flertal lyft upp vikten av 

att närvarorapporteringen sker korrekt för att snabbt kunna komma i kontakt med de elever som inte är 

frånvarande men inte anmält frånvaro. Även detta läsår fortsatte elever som fyllt 18 år ringa in till sin mentor 

och sjukanmäla sig för att skolan ska kunna följa upp orsak till frånvaro men även för att fånga upp elever med 

hög frånvaro. 

Vid omställning till fjärr togs beslut att elevhälsoteamet, mentorer och programrektorer samlas för 

extra elevåtgärdande möten för att identifiera elever som skulle kunna riskera att inte uppnå kunskapsmålen 

på grund av distans- och fjärrundervisning. De elever som identifierades kontaktades och följdes upp av främst 

mentorer men även personal inom elevhälsoteamet och programrektorer. Personal inom elevhälsoteamet gick 

ut med information via schoolsoft till elever och vårdnadshavare gällande hur elevhälsoarbetet skulle fortsätta 

under distans- och fjärrundervisningen. I stort sett fortsatte arbetet som förutom men med anpassning till att 

ha möten och samtal med personal, elever och vårdnadshavare via telefon eller digitalt. Utöver det försökte 

personal i elevhälsoteamet och mentorer i största möjliga mån vara digitalt närvarande på lektioner för att 

stötta lärare i det nya arbetssättet och även för att fånga upp elever som behöver extra stöttning.  

Trots goda skolresultat under detta läsår valde skolan att erbjuda vissa elever som hade betyget F i 

utvalda ämnen att gå i sommarskola i en vecka för att få möjligheten att pröva kursen. Tanken med 

sommarskolan är att avlasta elever som har F i något av de utvalda ämnen att pröva kursen så att det är en kurs 

mindre som eleven behöver ha med sig till nästa läsår. Elevhälsoteamet var involverade i processen att bjuda in 

de elever som berördes av detta. Vi ser att sommarskolan är dels en åtgärdande insats men i det stora hela 

även förebyggande och främjande. 

 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET 

Elevhälsoarbetet har bidragit till att elever som riskerar att inte klara sina studier mot examensmålen fångas 

upp och erbjuds stöttning i ett tidigare skede och i större utsträckning. Med hjälp av elevhälsoarbetet som har 

bedrivits av lärare, mentorer och personal inom elevhälsoteamet har skolan kunnat identifiera, utreda och 

kartlägga risker och behov hos enskilda elever och elevgrupper. Arbetet har skett i samverkan mellan lärare och 

mentorer, elev och personal och mellan personal och elevhälsoteamet. Personalen inom elevhälsoteamet har 

med hjälp av hälsosamtal, pedagogiska samtal, stödsamtal och vägledande samtal kunnat få en mer övergriplig 

bild och förståelse för risker och haft möjlighet att stötta eleverna genom samverkan med personal i skolan 

men även i samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter. Genom sådan samverkan har personal 

inom elevhälsoteamet kunnat stötta eleverna att minimera riskerna och öka möjligheterna till examensmål.  
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Det vi kontinuerligt ser är att ju större utrymme det finns för samverkan mellan de olika 

professionerna desto  större möjlighet finns det för att jobba för en väletablerad elevhälsa i skolan. Det är en 

otrolig tillgång att samla flera olika kompetenser i strävan att minimera risker som vi ser inom verksamheten. 

Det är nödvändigt att elevhälsoarbetet ägs av all personal inom verksamheten för att kunna fortsätta bedriva 

ett bra elevhälsoarbete för alla våra elever.  

När det kommer till det närvarofrämjande arbetet, har skolan tydliga rutiner gällande rapportering och 

uppföljning av närvaro. Under detta läsår framarbetades en mall som användes vid genomförandet av 

frånvaroutredning. Elever med hög frånvaro togs upp på elevåtgärdande möten där olika professioner kunde 

samverka för att stötta elever med hög frånvaro.  

Skolan har tydliga rutiner gällande anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd. Anmälan görs i 

större utsträckning av mentor men även av andra professioner i skolan. Under elevåtgärdande möten görs en 

kartläggning och många gånger är det där beslut om åtgärdsprogram tas.  

 

SLUTSATSER 

PLM arbetet med elevhälsoteamet kommer att fortsätta under kommande läsår. Det som fungerade bra var att 

samtliga professioner var samlade och hade möjlighet att lyfta elever på grupp/klass nivå för att kunna föra 

diskussioner utifrån pedagogiska och psykosociala utmaningar inom programlaget och tillsammans kunna lyfta 

upp olika arbetssätt och bemöta olika klasser och grupper på bästa sätt för optimalt lärande. Det vi behöver 

förbättra med dessa möten är att ha en kontinuerlig dialog med programlagsledare och sätta tydlig struktur 

och agenda för möten.  

 Arbetet med förebyggande och främjande var givande då vi kunde boka in många viktiga aktiviteter i 

syfte att jobba förebyggande och främjande under detta läsår men även sätta grund för långsiktigt arbete med 

värdegrund för de kommande läsåren. 

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

På IT-programmet finns det 66 elever i årskurs 2 och 61 elever i årskurs 3. Arbetsplatsförlagt lärande är förlagt 

till två dagar i veckan fördelat på hela kalenderåret under vår- och hösttermin. Varje apl-period har tydliga mål 

som förankras hos elever och handledare. Apl-platser matchas mot elevers behov och önskemål. Uppföljning av 

elevens lärandeutveckling på apl sker kontinuerlig via e-post eller telefon med minst ett besök av yrkeslärare 

där elevens lärandeutveckling diskuteras i ett trepartssamtal. Trepartssamtalet dokumenteras i en 

bedömningsmatris som yrkesläraren i sin tur tar med i  betygsättning av kursen.  

Två yrkeslärare har haft tid i sin tjänst för att arbeta med anskaffning av APL-platser, en yrkeslärare har 

även haft tid till APL-internationalisering. Vid anskaffning av nya APL-platser - eller en omorganisation av 
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detsamma - sker en kartläggning och en riskbedömning av apl-platsen för att fastställa att lärandemålen finns 

och att arbetsmiljön inte innebär risker för elevens psykosociala och fysiska arbetsmiljö. Programrådet består 

av biträdande rektor, elever, yrkeslärare och företagsrepresentanter med syfte att träffas en gång per läsår.  

 Varje läsår skickar skolan ett antal elever på apl utomlands genom Erasmus. För att stärka 

yrkesidentiteten samt öka förståelsen för hur yrket kan te sig utomlands erbjuds ett antal elever varje år att 

genomföra sin apl utomlands. Målet är att skicka minst tio elever varje termin då vi ser att en ökad förståelse 

för yrket och att eleverna därmed kan arbeta tydligare mot programmets mål och sedan kunna verka på en 

internationell arbetsmarknad.. 

För att öka samsynen om vad arbetsplatsförlagt lärandet innebär har IT-programmets arbetslag 

deltagit i en workshop med fokus att öka förståelse för hur apl är kopplad till de olika kurser och därmed en del 

av utbildningen. Under vårterminen har två lärare deltagit i Skolverkets apl-utvecklarutbildning. 

 

UTVÄRDERING AV APL 

APL-platser 

Skolan har ett välfungerande företagsnätverk som underhålls av yrkeslärarna med APL-samordning i sina 

tjänster. Den kontakten som yrkeslärarna har med branschen har inneburit att de platser eleverna tilldelas har 

varit av god kvalitet. Under vårterminen har, trots ett fungerande nätverk, inte alla elever kommit ut på APL. 

Under höstterminen fick en elev i årskurs tre färre antal apl-dagar i veckan på grund av särskilda orsaker.  

 
 
Tabell 1 – Antal elever på apl i årskurs 3 

Antal elever Apl-plats 
60 Ja 
1 Ja 

Anpassningar på apl-platsen och på skolan har genomförts för måluppfyllelse. 

 
 
Tabell 2 – Antal elever på apl i årskurs 2 

Antal elever Apl-plats 
54 Ja 
7 Nej  

Anpassningar på skolan har genomförts för måluppfyllelse. 
1 Ja 

Anpassningar på apl-platsen har genomförts för måluppfyllelse. 

 
 
Bedömning och utvärdering 

När det gäller bedömning och dokumentation av elevens lärandeutveckling på apl-platsen så finns det ett eget 

framtaget bedömningsunderlag som mäter mot examensmålen men inte kursinnehållet. Elevens loggbok utgör 

till viss del diskussionsgrund för tvåpartsamtal och trepartsamtal samt underlag i slutexamination i kurserna 

som är förlagda på apl-platsen. Det här läsåret har det genomförts till övervägande del tvåpartsamtal och i 
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mindre omfattning trepartsamtal på grund av schematekniska hinder som innebar svårigheter att träffa 

handledare och elev under de dagar apl har varit förlagt.  

Efter varje apl-period har utvärderingar skett i form av samtal med eleverna. Här behöver vi arbeta 

fram utvärderingsunderlag för att systematisera uppföljning av alla apl-platser ytterligare. 

 

Näringslivet 

Det nära samarbete som skolan har med branschen gör att yrkeslärarna håller sig uppdaterade och kan 

förbereda eleverna inför apl-perioderna. Vi ser att fler gästföreläsningar från branschen i de olika yrkeskurserna 

stärker elevernas yrkesidentitet. Eleven ges möjlighet till ett annat perspektiv och möjlighet att ställa frågor i 

direkt anslutning till yrket. Något annat som vi kan se är att sociala förmågor som krävs inom branschen lyfts 

upp vilket gör att eleverna förbereds på ett annat sätt inför sitt apl. Vi kommer därför att sträva efter att öka 

antal gästföreläsare under kommande läsår.  

Ett programrådsmöte och en arbetsmarknadsdag var inplanerade under mitten av vårterminen men 

uteblev på grund av Covid-19. Syftet med arbetsmarknadsdagen är att få fler samarbetspartner genom att 

företag med goda erfarenheter och ett välfungerande handledarskap presenterar vinsterna i att ha en 

APL-elev. 

Vi har också haft ökat samarbete med branscher där det finns ett behov av kompetens med kunskaper inom 

webbprogrammering. Alla elever som läser fördjupningen Backend slutförde sin apl under våren medan 

majoriteten av eleverna på fördjupningen Infrastructure fick slutföra sin apl på skolan på grund av Covid-19.  

 

Internationalisering 

I årskurs 3 hade tio elever tre av sina APL-veckor utomlands i Irland, sju elever genomförde hela APL-perioden, 

tre fick avbryta och två fick byta boende. Vi har följt planeringen och genomförandet av den centrala 

APL-samordnaren. Rutinerna fungerar men vi ser att vi behöver bli tydliga i vad som gäller då eleverna har svårt 

att förstå att levnadsstandarden kan skilja sig från den svenska standarden. För att öka förståelsen samt minska 

risken att eleven avbryter sin apl utomlands kommer vi att bjuda in vårdnadshavare och elev till ett 

informationsmöte.  

Under detta läsår har vi inte kunnat utvärdera om apl utomlands har effekt på gruppnivå. Däremot har 

enskilda samtal genomförts med eleverna som var i Irland. Elever lyfter upp att de har fått mer tilltro till sig 

själva och sin förmåga att klara saker på egen hand och även möjlighet till arbete.  

 

SLUTSATSER 

IT-programmets arbete med samsyn kring arbetsplatsförlagt lärandet i arbetslaget har givit en ökad delaktighet 

i förändringsarbetet och vi kommer att fortsätta arbetet mer flera apl-workshops samt ytterligare lärare 

kommer att delta i Skolverkets apl-utvecklarutbildningen. 
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Följande utvecklingsområden ser vi: 

Bedömning och utvärdering 

För att kunna genomföra APL-besöken och trepartssamtalen behöver vi se över hur yrkeslärarna schemaläggs. 

Strävan är att yrkeslärarna ska ha sammanhängande lektionsfri tid för att kunna genomföra apl-besöken och 

samtidigt nätverka och underhålla kontakten med företagen i större utsträckning. Eget bedömningsunderlag 

som tar upp kursmoment förlagda på apl ska tas fram av yrkeslärarna. Vi kommer också att skapa enkäter för 

att utvärdera elevens och handledarens upplevelse av det arbetsplatsförlagda lärandet.  

 

Näringslivet 

Här behöver vi säkra och förankra vikten av att handledarna genomför Skolverkets apl-handledarutbildning. På 

grund av rådande omständigheter genomfördes inte programrådet. Programrådet är ett viktigt mötesforum 

och bra tillfälle att diskutera såväl apl-handledarutbildning som kompetensutveckling och därför viktigt att 

genomföra  och därför kommer behöver vi ha minst två tillfällen per år. 

 

Internationalisering 

Vi kommer att fortsätta med APL utomlands. Flera elever är intresserade men det är viktigt att tydliggöra vad 

deltagandet innebär så att vi kan undvika avhopp. 

 

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. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling reviderades i början av vårterminen 2020, med 

utgångspunkt i likabehandlings- och värdegrundskartläggningen (LOV) som besvarades av eleverna i mitten av 

höstterminen 2019. Det är också i planen som de främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna på 

skolan tas upp och arbetas med under året. 

Under detta läsår hade skolan en förebyggande- och främjande grupp. Samtliga professioner inom 

elevhälsan, tre mentorer och programrektor var deltagare i gruppen. Deltagarna träffades en timme varannan 

vecka. Syftet med dessa möten var att under läsåret 19/20 fokuserar på tydliga aktiviteter i verksamheten, 

sådant som sker utanför undervisningen, raster, temadagar etc. Gruppens uppdrag var att utifrån 

fokusområden närvaro och hälsa, hitta rätt aktiviteter, sköta organisationen kring dem och hitta rätt personer 

som kunde genomföra aktiviteterna både inom gruppen men även utanför. Exempel på aktiviteter som 

planerades var cafékväll i samarbete med skolans ensemblegrupp, digital workshop med Maria Bivesjö kring 
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närvarolyftet, workshop kring närvarolyftet av skolpsykolog och skolläkare som kommer att genomföras under 

augustidagar och påbörjad planering av uppstartsdagar inför läsåret 20/21. 

Då statistiken från LoV enkäten inte visar en 100% trivsel, trygghet och studiero är vi måna om att 

fortsätta arbetet främjande och förebyggande. Punkter som både elever och personal anser viktiga för att 

uppnå sund värdegrund på skolan är; respektfullt bemötande, kommunikation, relation mellan elev/personal 

och elev/elev. Utifrån dessa punkter tog rektor beslutat om att ta in externa personer för att fortbilda 

personalen kring ett närvarofrämjande arbete som kommer vara utgångspunkten i ett fortsatt arbete med att 

skapa rätt förutsättningar för att kunna involvera hela skolans personal, elever och vårdnadshavare i att sträva 

mot likabehandling och inkludering. Vidare insatser kopplade till närvarolyftet kommer att fortsätta under 

kommande läsår.  

Förutom arbetet som nämnts ovan, sker det dagliga värdegrundsarbetet i undervisningen, på 

mentorstider och många andra mötesforum inom verksamheten. 

 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Utifrån elevernas diskussioner kring elevenkätsresultaten framkommer att det de upplever utgör trygghet på 

skolan är den trevliga stämning som råder, att det finns respekt mellan elever- elever och elever - personal. Att 

lärarna är engagerade och olika slags typer vilket gör att man kan finna någon, även mentor nämns som en 

trygghetsperson. Tydliga regler och trevliga rektorer. För att öka deras känsla av stolthet behöver vi arbeta med 

skolkulturen, få in fler tjejer samt servera mera hälsosam mat.  

Inom ramen för all undervisning som sker på skolan ryms värdegrundsarbetet i olika former för att 

lyfta in de demokratiska värderingarna med elevinflytande i åtanken och det arbetet sker kontinuerligt. Utöver 

det dagliga arbetet som sker får eleverna utföra diverse elevenkäter och några av dessa är LoV och 

elevenkäten.Med hjälp av dessa enkäter har vi på skolan möjlighet att stärka elevinflytandet på skolan och det 

är någonting som vi kontinuerligt behöver jobba med och utveckla. I två frågor från LoV enkät 2019  blev det 

tydligt att arbetet med elevinflytande kring värdegrundsarbetet måste förstärkas och utvecklas. Detta då 

många elever upplever att de inte fått vara delaktiga i skolans likabehandling och värdegrundsarbete och i 

arbetet med framställande av ordningsregler.  

I LoV enkäten har 89% av eleverna svarat att de blir bemötta på ett bra sätt av andra elever i skolan. 

Utifrån denna mätning ser vi att en stor andel av eleverna har förståelse för de demokratiska värderingarna i 

skolan och hyser förståelse och respekt för varandra. I enstaka fall ser vi att det förekommer en diskriminering 

och/eller kränkande behandling. Av de få kränkningsärenden som har anmälts till rektor under läsåret 19/20 så 

är i stort sett alla kopplade till att eleverna har kränkt varandra via sociala medier utanför skoltid. Där 

någonting har förekommit utanför skoltid men som eskalerat och yttrar sig på olika sätt i skolan eller under 

skoltid. 
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SLUTSATSER 

En slutsats som kan dras av detta är vikten av att skapa ett större elevinflytande i skolans värdegrundsarbete. 

För att få större förståelse för hur vi som skola kan rusta eleverna för de nationella målen. För att kunna göra 

detta behöver vi i början av nästa termin arbeta aktivt med skolans elevråd och stärka de för att ha möjlighet 

till större elevinflytande. Det är även viktigt att ha med elever i flera möteskonstellationer alternativt skapa 

arbetsgrupper inom elevrådet. 

 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Kunskapsresultaten visar på en positiv utvecklingskurva och en stor majoritet av skolans elever upplever varje 

dag en miljö som präglas av trygghet, delaktighet och höga förväntningar. Samtidigt finns det givetvis 

utvecklingsområden att fortsätta arbeta med. 

Skolan nådde i år 99 % gymnasieexamen och 15,6 GDB, trots utmaningen som Covid-19 och den 

omställning till fjärrundervisning som följde innebar. Detta har dels sin förklaring i det systematiska arbetet 

med kvalitativ undervisning och det kollegiala lärandet i samtliga arbets- och utvecklingsgrupper. När det 

kommer till omställningen fanns en grundkunskap och skicklighet i kollegiet gällande digitala verktyg samt  en 

beredskap i form av tydliga riktlinjer för hur fjärrundervisningen skulle genomföras. Fjärrundervisningen har 

bidragit till en större insikt om vad tydlighet i planering och lektionsdesign faktiskt innebär och det är värdefullt 

att förvalta framöver. 

Vi behöver fortsatt arbeta med att minska diskrepansen mellan upplevd och funktionell kvalitet. Våra 

elever lär mycket och får mycket goda resultat i form av höga betyg samt examengrad men det råder inte full 

korrelation mellan resultat och lust att lära. I våra olika samverkansytor - arbets- och utvecklingsgrupper - 

behöver vi ständigt aktivt driva arbetet mot  att det bör vara fokus på lärande snarare än bedömning. Att 

eleverna måste få möjlighet att öva, träna, lära och inte ständigt uppleva sig som bedömda.  

Det närvarofrämjande arbetet som initierades med hjälp av Skolverkets processtöd läsåret 18/19 

fortskrider i form av bland annat gemensamt förhållningssätt när det kommer till bemötande och 

lektionsdesign. Skolkultur är en stor del av det närvarofrämjande arbetet där särskilt ett Lärteam - lett av två 

förstelärare - kommer att driva på utvecklingsprocesserna  med att alla ska med, att vi tar ansvar för varandra 

och med det även stärka ett gynnsamt samtalsklimat. Fortsatt  fokus på ledning och stimulans - lektionsdesign - 

för att minska behovet av  individuella anpassningar och öka skickligheten i att förekomma genom struktur och 

tydlighet. Tätt sammanlänkat med elevernas behov av ökad studiero vilket även det är ett av fokusområdena 

för nästa läsår, liksom deras önskan om större delaktighet i sitt lärande. Man kan förmoda att genom att öka 

dessa tre: elevernas lust att lära, deras känsla av delaktighet samt studieron bygger man en mera hållbar 

utbildning. 
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Elevhälsoarbetet som en del av den dagliga verksamheten fortsätter givetvis, bland annat genom ökad 

samverkan mellan olika roller. Skicklighet i att identifiera och uppmärksamma elevers behov finns men fortsatt 

arbete med uppföljning där fler parter är delaktiga i utvärdering behövs samt större systematik för att 

säkerställa att vi gör rätt saker.  

Ökad transparens som medför förståelse samt delaktighet i processen kring analys av elevavstämning, 

efterföljande resursfördelning samt pedagogisk rapport att ytterligare något vi har för avsikt att lägga fokus på 

under nästkommande läsår.  

När vi startar i augusti har vi en del utmaningar utifrån hur läsåret 19/20 avslutades och att en del av 

de utvecklingsprocesser som var igång behövde stå tillbaka för att fokusera på kärnuppdraget i de förändrade 

förutsättningar som fjärrundervisningen innebar. Eleverna ska fortsatt få en kvalitativ utbildning och utmanas 

att nå sina mål trots den osäkerhet som råder i samhället och den verklighet vi befinner oss i. Hållbarhet i det 

här sammanhanget är en av de största utmaningarna för kommande läsår. 

  

OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Stockholm  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 Stockholm startade 2002 och var då beläget 

på Hagagatan, Vasastan. Skolan hade två program: Medieprogrammet med inriktning medieproduktion och 

Elprogrammet med inriktning datorteknik. 2009 flyttade skolan till dess nuvarande plats, Crafoords väg. Vi hade 

förmånen att få överta lokaler där tidigare Röda Korsets hade sin sjuksköterskeutbildning. I och med 

gymnasiereformen Gy 2011 övergick våra tidigare gymnasieprogram till El- och energiprogrammet inriktning 

dator- och kommunikationsteknik, Estetiska programmet inriktning estetik och media, Handelsprogrammet 

inriktning handel och service samt Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik. Sedan några år 

tillbaka är det de tre program som beskrivs nedan som är aktuella på skolan. 

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

NTI gymnasiet Stockholm hade läsåret 19/20 följande program:  

● Estetiska programmet inriktning estetik och media  

● El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik  

● Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik 

Estetiska programmet - kallat Design - samt vårt teknikprogram är båda studieförberedande program medan el- 

och energiprogrammet - kallat IT - är yrkesförberedande och utbildningen innehåller en hel del praktiska 

moment. Många av våra elever - närmare 78% -  på IT att komplettera sina studier för att på så vis nå 

behörighet till fortsatta studier. 
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Skolan hade vid läsårets slut  849 elever, varav 193 elever på EE, 181 elever på ES samt 475 elever på 

TE. Runt hälften av eleverna kommer från Stockholms stad, övriga är jämnt spridda över kranskommunerna i 

länet. På vår skola 19/20 var det  175 flickor och 674 pojkar, det vill säga ca 20% flickor och resten pojkar. Att få 

fler flickor att söka vårt Teknikprogram och vårt El- och energiprogram är ett utvecklingsområde. På Estetiska 

programmet är könsfördelningen betydligt mera jämn. 

 

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

IT-programmet (EEDAT) 67 61 65 

TE-programmet (TEINF) 160 161 154 

ES-programmet (ESEST) 62 60 59 

Totalt* 289 282 278 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL  

NTI Gymnasiet Stockholm består av 45 lärare varav 44 är behöriga eller under året på väg att bli, nio 

heltidsmentorer som även de är behöriga lärare i botten. Elevhälsoteamet består av kurator, specialpedagog, 

två skolsköterskor (100 respektive 80%), studie- och yrkesvägledare som även har ett visst administrativt och 

ekonomiskt uppdrag i sin tjänst  samt skolläkare och skolpsykolog. Övrig stödpersonal består av vaktmästare, 

IT- ansvarig samt admin på 80%. 

Skolan har tre program varav TE är det största. Undervisande lärare samt mentor tillhör ett 

programlag som träffas en gång i veckan. Man tillhör sålunda det programlag där man har den större delen av 

sin undervisning med några få undantag som exempelvis ämnet entreprenörskap som finns för samtliga 

program men där vi endast har en lärare. Varje programlag har en programlagsledare samt en tillhörande 

programrektor. 

EHT utgör ett eget arbetslag som leds av rektor. Ledningsgruppen består av rektor, tre biträdande, 

studie- och yrkesvägledare samt programlagsledare. 

LOKALER 

Skolan inryms på tre plan på Crafoords väg 12 och Upplandsgatan 49. Skolan består av traditionella klassrum på 

tre plan, en cafeteria som fungerar som den centrala uppehållsrummet för eleverna. På varje plan finns 

dessutom mindre uppehållsytor för eleverna. Skolan har ett bibliotek, med tillhörande tyst läsesal. 

Programspecifika lokaler finns även som exempelvis  el-labb, nätverkslabb, kemilabb, fysiklabb, 

spelutvecklingssal, ljudstudio, fotostudio och makerspace med tillhörande AR/VR-labb..  
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Skolan har ingen egen matsal utan har iställea ett lunchkort som är knutet till ett 30-tal restauranger i 

närområdet. Eleverna kan själva välja var de vill äta sin lunch bland dessa restauranger.  Idrotten genomförs i 

SATS lokaler vid Odenplan. 

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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