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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
Läsåret 19/20 blev ett annorlunda år. Över en natt ställde vi om till att bedriva fjärrundervisning vilket kom att
innebära stora utmaningar både för elever och personal. Studenten blev inte som vanligt och de elever som
sett fram emot ett utspring med en stor publik fick istället nöja sig med en tillställning i liten skala. Trots de nya
förutsättningarna som uppstod kan vi glädjas åt ökad gymnasieexamensgrad och jättefina elevsiffror i årets
undersökningar. Nöjdheten med skolan, undervisningen och rekommendationsgraden är markant högre i år
jämfört med förra året vilket indikerar att det jobb vi lagt ner har gett gott resultat. Det finns dock många
områden med stor utvecklingspotential där ett systematiskt arbete behöver initieras samtidigt som det är
viktigt att bibehålla kvalitén inom de områden som i nuläget fungerar väl.
Det är med sorg men mest stolthet som jag nu lämnar min roll som rektor på NTI gymnasiet Sundbyberg.
Kanske kommer detta år, i spåren av pandemin, att gå till historien. Det får framtiden utvisa. Oavsett så är det
med värme i hjärtat som jag ser tillbaka på de elever som jag lärt känna och se utvecklas. Det är för de som vi i
skolan arbetar och det är deras framtid vi får vara en del av. Det är lätt att, i en vardag, fylld med praktiska
uppgifter, betyg och annat glömma bort att vi som arbetar i skolan faktiskt gör skillnad i ungdomars liv och
inför det känner jag mig både tacksam och ödmjuk.
Sara Berglund rektor

3

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 ELEVER MED EXAMEN OCH GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG - AVGÅNGSELEVER 2020

Årets gymnasieexamensgrad ökade jämfört med tidigare år. Att härröra detta resultat till en enskild faktor är
svårt, men något en kan peka ut som en i alla fall starkt bidragande faktor är trygghet, vilket eleverna upplever
i högre grad än tidigare (se senare rubrik).

GBP har glädjande nog ökat på alla program.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020
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Ma 1a och ma1c har en stor andel F vilket tyder på att det behövs ytterligare en genomlysning kring hur
undervisningen bedrivs och hur väl skolan lyckas med anpassningar utifrån elevernas förutsättningar. En starkt
bidragande orsak till resultatet är i detta fall förmodligen övergången till distansundervisning under VT20, då
det blir svårare att ge eleverna samma “en-till-en”-stöd som vid normala lektioner. Samma sak gäller för Eng 5
och Sv1-3. Det är dock ofta samma elever som har F i ett flertal av dessa kurser och detta hänger ihop med
hög frånvaro i en stor majoritet av fallen. Värt att nämna är att Sv2 och Sv3 inte är obligatoriska kurser för en
gymnasieexamen på EE utan väljs till som ett individuellt val utifrån att eleverna ska få en möjlighet till en
högskolebehörighet utöver sin yrkesexamen.

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
vårterminsproven med anledning av Covid-19.

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, UNDERVISNING OCH REKOMMENDATION
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Glädjande nog har nöjdheten med skolan, undervisningen och rekommendationsgraden ökat markant sedan
tidigare år. En punkt som är intressant att lyfta är den upplevda tryggheten i skolan som ökat ordentligt, vilket i
hög grad återspeglas i nöjdheten generellt.

I den elevenkät som genomfördes under året ligger NTI Sundbyberg på ett högre eller lika högt medelvärde på
samtliga frågor, som NTI gymnasieområde under samma period.

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
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UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
Kollegialt lärande leds av två förstelärare på skolan. Under LÅ 19/20 har elevavstämningar så kallad EWS (early
warning system) genomförts 1 gång/månad. Den är till för att i ett tidigt skede uppmärksamma elever i behov
av anpassningar och annat stöd. Den ger ett underlag för analyser på skolnivå, gruppnivå och individnivå. I
EWS:en anges extra anpassningar enligt en given mall. Utifrån EWS:rapporten har förstelärarna tagit fram
fokusområden för EWS-analysen som genomförts under efterkommande mötestid. Det arbetssättet har
möjliggjort för oss att skapa olika gruppkonstellationer med olika fokusområden beroende på resultatet i
EWS:en. T.ex. har ämneslärare kunnat analysera och jämföra sina resultat eller så kan samtliga lärare för en
klass samlas och analysera EWS:en på gruppnivå. Detta har bidragit till att lärarna samarbetar kring elever, inte
minst de som är i behov av anpassningar, för att hitta sätt att utveckla elevernas lärande. I vissa fall med
arbetet med EWS:en läsåret 19/20 har fokusområden på alla tre nivåer av analyser stagnerat. Till nästa läsår
behövs tätare och tydligare samarbete mellan ledning, förstelärare, EHT, mentorer och pedagoger för att
snabbare analysera och se orsaken till det underlag EWS:en synliggör. Rätt resurser behöver sättas in snabbare
för att elevernas möjlighet till utveckling ska möjliggöras.
Under de gemensamma förarbetsdagarna deltog kollegiet i två fortbildningsdagar i syfte att
kompetensutveckla inom två utvecklingsområden. Den ena skedde tillsammans med personalen på NTI
Gärdet, som bjudit in Patricia Diaz, känd föreläsare och författare av flera böcker inom digitalisering.
Fortbildningen fokuserade på sätt att öka elevaktivitet i undervisningen med digitala verktyg. Den andra
fortbildningsdagen fokuserade på att kompetensutveckla kollegiet på NTI Sundbyberg i begreppet grit och sätt
elever kan bli hjälpta med motivation i undervisningen. Föreläsare var läraren och utbildningskonsulten Jesper
Ersgård från Lärarfortbildning. Tidigare läsår har skolan haft handledning med Helena Wallberg, vilket inför
läsåret 19/20 togs bort och ersattes med ovan nämnda fortbildningsdagar. Målet var att, liksom tidigare läsår
med Helena Wallberg, koppla kompetensutvecklingen till kollegialt lärande löpande under läsåret. Inför nästa
läsår behöver det ses över hur punktmarkerad kompetensutveckling i början av läsåret fortlöpande och mer
dynamiskt kan integreras i det kollegiala lärandet under resterande läsår. Tydligare samarbete och
synliggörande av verksamhetens pedagogiska riktning tidigt på läsåret kan vara ett sätt att skapa en gemensam
syn och målbildning inom hela kollegiet.
Under höstterminen 2019 deltog hela kollegiet i kursen Betyg och bedömning för Academedias
gymnasieskolor, framtagen av Karlstad universitet på uppdrag av Academedia. Kursen ämnade att öka
kollegiets kompetens i fortlöpande planering och bedömning samt att använda ett professionellt och
gemensamt språk, t ex vid sambedömning. Parallellt med kursen användes kollegialt lärande till det faktiska
skrivandet av feedback och omdömen samt planering av arbetsområden.
Återhämtningstillfällen lades in under läsåret med syfte att förhindra prokrastinering i pågående kurser samt
nå ökad måluppfyllelse. Under läsåret 19/20 har heldagar tillägnats resurstid för elever i behov av det. Både
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under höstterminen och vårterminen har ordinarie schema brutits till förmån för dessa sk. resursdagar. Då
arbetar eleverna med uppgifter och kurser där de behöver mer tid och hjälp, alternativt fördjupa sina
kunskaper för att nå högre betyg. Planering och prioritering för varje undervisningsgrupp och varje enskild elev
sker utifrån aktuellt läge vid senast genomförd elevavstämning (EWS). Dagarna bedöms fortsatt fylla sin
funktion för att erbjuda mer tid och stöd åt elever som behöver komma ikapp. Aktiviteten används dock i liten
utsträckning av elever som ska fördjupa sina kunskaper för att nå högre betyg. Anledningar till detta skulle
kunna diskuteras av kollegiet tillsammans med förstelärare och ledning i början av det nya läsåret 20/21.
I slutet av läsåret genomfördes sk. Operation Slutspurt. Gemensam mötestid för personalen ströks till förmån
för resurstid. Slutspurten har innefattat alla årskurser, men åk 3 har prioriterats. En del av läsårets slutspurt
har även varit prövningar. Majoriteten av prövningar har genomförts under andra halvan av vårterminen.
Operation slutspurt har gett resultat och inneburit en stor arbetsinsats av kollegiet, både lärare, mentorer och
ledning. Detta inte minst på grund av pandemin och de förändringar det har innefattat vad gäller kursupplägg
och undervisning men även på grund av att tidskrävande prövningar hamnade i slutet av läsåret. Inför nästa
läsår kan prövningar med fördel, för både elever och lärare, fördelas mer jämnt över läsåret.
Sedan 17 mars 2020 har skolan, precis som alla gymnasieskolor i Sverige, haft distansundervisning.
Övergången till distansundervisning på NTI Sundbyberg gick snabbt. Flera beslut togs direkt, så som att
lektionerna sker i det digitala verktyget Zoom samt att användandet av Classroom och Schoolsoft förblir
oförändrat. Det poängterades för eleverna hur viktigt det är under distansundervisningen att de varje morgon
läser sin mail och nyheter på Schoolsoft. I det stora hela har det fungerat väl. Academedias gemensamma
elevenkät om distansundervisning genomfördes bland elever istället för de vanliga
undervisningsutvärderingarna. All personal hade de första veckorna gemensamt möte varje morgon 08.15,
vilket uppskattades då det gjorde att alla hade aktuell information både gällande Academedias rutiner och
även läget på den egna skolan. Tydliga ordningsregler kring vad som gäller för lektioner i Zoom upprättades.
[text]
UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
Utvärderingen för läsåret 19/20 ser något annorlunda ut, detta på grund av personalomsättning, oförutsedda
händelser och slutligen pandemin. Lärarna har inte heller under vårterminen eller efterarbetsdagarna haft tid
till utvärdering och reflektion över det egna arbetet, detta till stor del på grund av den höga
arbetsbelastningen som omställningen till distansundervisning har inneburit.
Återhämtningstillfällena har varit ett lyckat inslag under året och möjliggjort att elever som legat efter mycket
och som missat stora delar av moment har fått en möjlighet att dels få undervisning och genomgångar dels
kunnat visa sina kunskaper utifrån ämnets syfte. Strategin med att låta elever göra prövningar i kurser som de
har F i fungerar dåligt för ett flertal då de saknar kunskaper i kurserna och behöver undervisning. Under läsåret
19/20 fick flertalet elever läsa om kurser istället för att göra prövning. Det har inte funnits tillfälle att utvärdera
detta, men rimligtvis har det fört med sig att elever fått fler möjligheter att ta till sig kunskap och att lärare fått
ett bredare underlag som påvisar elevernas lärande. Skolan har också haft lovskola under sportlov och påsklov
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för att dels låta elever som saknar godkända betyg i kurser få möjlighet till undervisning dels låta elever som
ligger efter i pågående kurser att få mer stöd.
Under läsåret 19/20 har två temaveckor genomförts, båda under de veckor då utvecklingssamtalen har hållits.
Den första temaveckan bestod av en rad olika mindre projekt, bl a ett kring källkritik och ett annat med tema
hälsa. Under den andra temaveckan var fokus på framtiden och hållbarhetsfrågor och alla klasser var
involverade i detta. Bl a genomfördes ett uppskattat besök på Nordiska museets utställning “Medan isen
smälter”.
I år har det tydliggjorts att mer formell bedömning efter avslutat arbetsområde ska finnas tillgänglig för elever,
och i vissa fall vårdnadshavare, i Schoolsoft. Detta har dels varit positivt för att mentorer ska kunna följa upp
sina mentorselevers utveckling i de olika kurserna och dels underlättat arbetet med feedback mellan lärare och
elever.
Arbetsron var ett fortsatt fokusområde inför detta år men det hamnade i skymundan av andra frågor av mer
akut karaktär. Eleverna upplever dock att arbetsron ökat.
SLUTSATSER
Genomförandet av resursdagar har överlag fungerat väl och varit uppskattat bland de elever som behövt extra
hjälp med att komma ikapp i sina kurser. Att lägga in dem i samband med våra temaveckor (då också
utvecklingssamtalen genomförs) har varit praktiskt och vi ser också att vi även fortsättningsvis i samband med
slutspurt trappar upp antalet tillfällen ju mer vi närmar oss terminsslut. Ordinarie lektioner har inte använts till
återhämtningstillfällen i någon större utsträckning utan ska först och främst vikas till undervisning av samtliga
elever på grund av den garanterade undervisningstiden.
Inför LÅ 20/21 har vi ett mycket stort antal elever som har fått F i betyg i flertalet kurser. Många av dessa
elever har haft med sig svaga förkunskaper, en del har inte svenska som förstaspråk, och
frånvaroproblematiken har varit stor. Till viss del är detta en konsekvens av att skolan gick över till
fjärrundervisning då det funnits svårigheter att komma i kontakt med både elever och vårdnadshavare vid
ogiltig frånvaro. Vi kommer att se ett stort behov av prövningar och omläsning av kurser till följd av detta. Vi
har sedan tidigare sett att strategin med att låta elever göra prövningar i kurser som de har F inte alltid
fungerat tillfredsställande då eleverna har behövt strukturerad undervisning så strategin med
omläsningsgrupper bör fortsätta även nästa år.
Vi behöver även fortsättningsvis bli bättre på att utvärdera och följa upp de extra anpassningar som angetts i
EWS:en. De analyser som vi genomför både vertikalt och horisontellt behöver involvera alla berörda och de
åtgärder som sätts in måste än mer tydligt följas upp. Ett problem har varit att vi har fastnat i analysen och de
förslag till åtgärder som lyfts fram har inte genomförts i önskvärd utsträckning. FL, EHT, mentorer, lärare och
LG behöver ha ett bättre samarbete kring detta.
Det gångna läsåret gav upphov till några samarbeten/projekt men har försvårats något av att alla lärare ej
kunnat medverka på kollegialt lärande. Till nästa läsår behöver vi ha återkommande ämneslag med bl a
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möjlighet till kontinuerlig sambedömning. Vad gäller samarbeten och projekt hoppas vi kunna genomföra
detta inom ramen för åtminstone en temavecka samt ett par som löper över ett arbetsområde.
Till nästa läsår skulle vi behöva få en ökad samsyn kring hur vi använder oss av Google Classroom. Att denna
plattform används av samtliga lärare är numer en självklarhet men vi skulle behöva bli mer konsekventa i hur t
ex inlämningar hanteras, vad som gäller kring deadlines och hur vi lämnar feedback. I elevenkäten framkom
det att eleverna ville ha mer feedback. Genom att kollegialt dela med oss kring hur vi ger feedback på ett
effektivt sätt kan vi hjälpa varandra att bli bättre på att ge kvalitativ, framåtsyftande feedback som samtidigt
inte tar orimligt mycket tid i anspråk för den enskilda läraren.
Arbetsron i klassrummet är ett fortsatt utvecklingsområde där personalen behöver bli mer samspelta och
konsekventa kring vad som gäller och göra lika. En god arbetsmiljö är en förutsättning för lärande.
I augusti kommer ny ledning att tillträda och ytterligare planering över verksamhetens behov kommer då att
göras. Sedan denna vår har vi två arbetslag och två arbetslagsledare och en beskrivning av de olika rollerna
behöver upprättas.

ELEVHÄLSOARBETE
Elevhälsoteamet (EHT) bestod under höstterminen av rektor 100%, kurator 50%, specialpedagog 50%, syv 20%
samt skolsköterska 20%. Skolläkare samt skolpsykolog togs in vid behov. Läsåret 2019/20 har inneburit
förändringar i EHT då kurator, Syv samt skolsköterska varit nya i EHT.
EHT-möte hålls varje vecka enligt fast dagordning, vilken innehåller punkterna förebyggande, främjande och
åtgärdande arbete. Något som försvårat arbetet under läsåret har dels varit en lång sjukskrivning, dels att SYV
och skolsköterska på grund av liten tjänst inte kunnat vara delaktiga på all EHT möten. För att korta
beslutsvägarna så har mentorerna deltagit varje vecka EHT-mötena då elevärenden kunnat lyftas direkt med
EHT och vice versa. EHT: s ambition inför året var att kontinuerligt arbeta med att utveckla elevhälsoarbetet
på skolan men på grund av sjukfrånvaro i gruppen så handlade mycket av arbetet mer om att hantera akuta
ärenden. Input till förbättringsarbetet sker via både kvantitativa och kvalitativa utvärderingar i personal och
elevgrupp. EHT följer även upp och utvärderar sitt eget arbete inom gruppen. Skolans lokaler har fortsatt
rustats upp för att skapa en mer trivsam och trygg miljö för elever och personal. Bland annat har
gemensamma ytor flyttats för att öka vuxennärvaron under raster och skapa bättre överblick över skolans ytor.
Skolan anställde ytterligare en “heltidsmentor” med syfte att säkerställa en mer jämlik tillgång till mentor för
alla elever. Detta mynnade sedan ut i att det under läsåret funnits tre mentorer på skolan, varav en är
undervisande lärare. Mentorerna har varit en stor bidragande orsak till att tryggheten på skolan ökat markant
detta läsår mycket tack vare en ökad vuxennärvaro bland eleverna under skoldagen.
Fokus har precis som tidigare varit på lärandet som friskfaktor och en stor del av det främjande hälsoarbetet
har utgjorts av olika insatser för att utveckla undervisningen och skapa mer tillgängliga lärmiljöer.
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EHT har bland annat deltagit i Academedias utbildningstillfällen kring psykisk ohälsa och all personal har gått
kursen “Mindset, Grit och Jävlar anamma” från Lärarutbildning med syfte att få ytterligare verktyg och öka
kompetensen inom personalgruppen. EHT och har också haft mötestid tillsammans med hela personalgruppen
varje vecka för att kunna återkoppla på elevärenden, lyfta elever och göra kartläggningar.
Precis som föregående år har EWS använts som ett avstämningsverktyg för att tidigt upptäcka elever som
riskerar att inte uppnå kursmålen, har stor frånvaro samt få en samlad bild över vilka extra anpassningar som
görs för enskilda elever. EWS har regelbundet analyserats både horisontellt och vertikalt, dvs på grupp- och
individnivå.
Vid frånvaro hos elever eller då elev riskerat att inte uppnå kunskapskraven har personalen agerat utifrån en
åtgärdstrappa där mentor varit första instans och ansvarat för kontakt med elev och vårdnadshavare. Vid
upprepad frånvaro hos en elev lyfts ärendet i EHT genom anmälan från lärare eller mentor. Mentor ansvarar
då för en kartläggning där både pedagogiska och psykosociala delar finns med. Kartläggningen är grund för
vilka insatser som sedan sätts in för att stötta eleven och är även en del i utredning för särskilt stöd . Insatser
för att öka elevens närvaro är bland annat regelbunden kontakt med vårdnadshavare, kontinuerliga samtal
med kurator, stöd i planering av specialpedagog, ökad kontakt med mentor. Beroende på orsak även hjälp till
stöd vid instans utanför skolan samt kontakt med hemkommun och socialtjänst.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsans arbete har under året handlat mycket om att hantera akuta elevärenden. Det mer framåtsyftande
arbetet hamnade i skymundan till stor del på grund av svårigheter med att kortsiktigt ersätta frånvarande
deltagare. Rutiner för ärenden fortsatte att uppdateras och arbetas fram under läsåret vilket också var
tidskrävande och tog tid och fokus från det mer främjandet och framåtsyftande arbetet. Mycket av
mentorernas arbete handlar om att bygga relationer med eleverna vilket fallit väl ut. Årets
elevundersökningar visar en stor ökning av nöjdhet med sin mentor. Trygghet och trivsel ökade också stort
under året vilket troligtvis hänger ihop med att det finns fler trygga vuxna i lokalerna som rör sig bland
eleverna och som kan hantera eventuella konflikter som uppstår samt förhindra skadegörelse. Mentorernas
arbete försvårades i och med att skolan gick över till fjärrundervisning. De elever som haft ett stort behov av
socialt stöd och som kunnat fångas upp på skolan blev ibland svåra att nå via telefon eller digitala verktyg.
Frånvaron är fortfarande en stor orsak till låg måluppfyllelse. Det i kombination med att många elever saknar
motivation och/eller har undvikandestrategier inför skolan är en stor utmaning för all personal att hantera.
Utbildningen “Grit och jävlarr anamma” för all personal var tänkt att ge verktyg för att bättre kunna förstå och
motivera eleverna. Att tro på elevens förmåga och hitta sätt att motivera är en viktig pusselbit för att få
eleverna att lyckas i skolan och ett fortsatt utvecklingsområde för EHT att arbeta med tillsammans med
personalen även framöver. Gymnasieexamensgraden ökade markant detta år mot förra året men
måluppfyllelsen för alla elever på skolan måste även fortsättningsvis prioriteras.
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SLUTSATSER
Under nästa läsår
Tidiga insatser kring elever med olika behov är av vikt. EHT behöver vara fulltaliga för att fungera optimalt och
snabba beslutsvägar behöver kvarstå. Det är viktigt med struktur och tydliga ramar för vem som gör vad och
mötestiden med EHT och all personal som sker varje vecka behöver effektiviseras och styras upp med tydlig
agenda och punkter. EHT håller i mötet men initiativ kan även komma från lärare och mentorer.
Mentorerna fortsätter att delta i delar av EHT -mötet där elevärenden lyfts gemensamt och direkt. På så vis
aktualiseras eleverna direkt när det uppstår något som är viktigt och rätt person får adekvat information och
vi kan gemensamt besluta om vem som gör vad. Kartläggningarna av eleverna behöver ske snabbare. Om det
är så att en frånvaroproblematik försvårar kartläggningen så bör EHT ha en gemensam strategi för att hantera
det.
Tätare kontakt med skolläkare kring elever med en sjukdomsbild är också något som kan förbättras och fler
träffar under året behöver läggas in.

För att mentorerna ska kunna coacha sina mentorselever så är det viktigt att se till att aktuell information från
lärarna kring eleverna finns i schoolsoft. Ett aktivt arbete för att nå hög grad av trygghet och trivsel är en viktig
del av mentorernas uppdrag som måste upprätthållas och vårdas även inför kommande läsår.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL
Skolans rektor, APL-samordnare (20%), administratör, yrkeslärare och berörda mentorer på El- och
energiprogrammet är alla aktiva i arbetet med APL. En gång per termin har ett regionalt programråd hållits där
systerskolor i vår region samverkat för större genomslag. APL-perioderna förläggs över hela veckor under
årskurs 2 respektive 3.
Lokal APL-samordnare arbetar med att skapa och förvalta goda kontakter med företag som kan erbjuda
APL-platser av hög kvalitet. I detta arbete ingår kartläggning av arbetsmiljö, riskbedömning och
kvalitetssäkring. Samtliga handledare ute på arbetsplatserna introduceras till och erbjuds möjlighet att
genomföra Skolverkets handledarutbildning.
Detta läsår var 5 elever i Cordoba i Spanien och gjorde sin APL. Övriga elever i årskurs 3 gjorde sin APL
sedvanligt i Sverige. Våra elever i åk 2 påbörjade sin praktik under vårterminen men efter
folkhälsomyndighetens rekommendationer tillsammans med Academedias beslut om att inte bedriva någon
undervisning i skolan och att merparten av våra APL-företag började jobba hemifrån så avbröts praktiken för
att senareläggas under elevernas sista år på skolan (HT20).
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UTVÄRDERING AV APL
Under läsåret 2019-2020 har förläggning av centralt innehåll gjorts utifrån varje enskild arbetsplats
förutsättning samt att några generella kursmål har mätts för samtliga elever på APL. Vid behov revideras
förläggningen under APL-periodens gång. Orsaker till revision är ofta oförutsedda förändringar på
arbetsplatsen. Genomförande av trepartssamtal samt den löpande kontakten med eleven under APL-perioden
fördelas mellan mentor, undervisande yrkeslärare och APL-samordnare.
Vid trepartssamtal som genomfördes med lärare, handledare och elev så gjordes en kompletterande
bedömning av kunskapskrav som var specifika för varje APL plats.
Arbetsplatsernas olika storlek och tekniska förutsättningar gör att förläggning av samma kurser/delar av kurser
är svårt att genomföra för samtliga elever i en och samma klass. Vi har arbetat med att arbetsplats-"förlänga"
centralt innehåll snarare än förlägga. Med det åsyftas att allt centralt innehåll förläggs till skolan, men att delar
av utvalda kursers fördjupas ute på APL. Undervisande lärare har genom detta kunnat planera sin undervisning
och säkerställa insamling av bedömningsunderlag.
Vi har även arbetsplatsförlagt delar av kursen Datorsamordning och support de centrala innehåll som anses
kunna vara minsta gemensamma nämnaren mellan de mycket differentierade platser som IT-programmet
medför.
Som tidigare beskrivit arbetar skolan för att höja studiemotivation och närvaro hos eleverna. APL kan, rätt
utförd vara en framgångssaga utan motstycke, vilket vi vid flera tillfällen sett exempel på. För vissa elever blir
APL ett avbrott i skolterminen då de uteblir helt från arbetsplatsen. Skolans kraftmedel för att tvinga elever till
att delta i APL är i princip obefintliga. Istället krävs ett intensivt förarbete där matchning av elev och APL-plats
är en viktig del. Att gå från förlängning till förläggning av centralt innehåll kan vara ett sätt att göra närvaro vid
APL en förutsättning för att klara utbildningen. Det står dock i konflikt med vårt uppdrag att erbjuda eleverna
flera olika sätt att redovisa sina kunskaper, samt att arbeta för ökad måluppfyllelse.
Vid uppföljning framkommer att inga av handledarna ute på arbetsplatserna slutfört Skolverkets
handledarutbildning. Samtliga har fått information om den och ett flertal har påbörjat utbildningen.
Incitamenten för att ta arbetstid till att genomgå utbildningen anses vara för få.
Eleverna som gjorde sin APL i Spanien upplevde att APL platsernas kvalité var över förväntan och mycket nöjda
med sin Spanienvistelse. Hur det blir med APL utomlands men även nationell APL läsåret 20/21 återstår att se.
Beroende på vilka rekommendationer som kommer finnas kring Covid-19 så behöver det planeras för olika
scenarion.

SLUTSATSER
Som beskrivits ovan behöver det centrala innehållet som arbetsplats förläggs, gå från att vara individuellt för
varje enskild elev och arbetsplats, till att bli generellt för hela klasser/årskurser.
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Det förberedande arbetet inför APL, med tidig och tydlig information till elever, stöttning av elever i kontakten
med arbetsplatsen samt att hålla informationen om arbetsplatser och handledare uppdaterad har brustit och
behöver förbättras för att fungera tillfredsställande. Vidare behöver betygsättande yrkeslärares
förutsättningar att följa elevernas kunskapsutveckling utvecklas ytterligare. I det arbetet behöver vi använda
oss både av digitala verktyg, löpande kontakt med elev och handledare samt mer kvalitativa trepartssamtal.
Från och med HT 2020 kommer schoolsoft att användas för att dokumentera närvaro, kunskapskrav och
bedömningar även gällande APL men även utvärdera om en APL app för lättare bedömningar och
närvarokontroller.

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.

ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN
För att skapa en känsla av samhörighet så har åk 1 blandats i de kurser som är gemensamma som engelska,
svenska och idrott vilket resulterat i att eleverna på skolan ofta väljer att umgås mellan programmen på
rasterna.
Mentorskapet lades på ett fåtal personer vilket gett att fler vuxna kunnat röra sig bland eleverna i större
utsträckning än tidigare. Det återspeglas i att eleverna upplever en ökad trygghet.
Lokalerna på skolan har regelbundet rustats upp och gjorts mer trivsamma vilket resulterat i att skadegörelsen
i princip helt uteblivit och trivseln ökat.
Fiket på skolan har drivits av intresserade elever som sköter allt med bokföring, inköp och dylikt. Skolan har
gått in och stöttat upp vid behov. Aktiviteter som LAN, Luciavolley och NTI-dagen genomfördes under året
vilket var uppskattat bland eleverna. I och med restriktioner utifrån Covid-19 så har de sociala aktiviteterna
med eleverna minskat och sett annorlunda ut under vårterminen. Det mesta har skett digitalt bortsett från
studenten som blev en kortare ceremoni klassvis med elev och mentor.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Elevundersökningarna visar på markant positiv utveckling på alla frågor. Trygghet, studiero och trivsel var
några av de prioriterade områdena för året och därför är det extra roligt att de överträffar de mål vi satte upp i
augusti.
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Tryggheten mellan eleverna på skolan har ökat både i klass och skola som helhet vilket stämmer bra överens
med att det inte förekommit några incidenter att rapportera under året. likaså har förtroendet för personalen
förbättrats.
Likabehandlingsplanen har presenterats för eleverna men inte jobbats systematiskt med under året. Det syns
också i att eleverna upplever att de inte varit delaktiga i den men att de gärna vill det i större utsträckning
framöver.

SLUTSATSER
Trivsel är viktigt för en god arbetsmiljö både för personal och elever. Det handlar både om den fysiska och den
psykosociala miljön. Båda dessa kommer behöva vårdas även nästa läsår.
Elevernas tro på sig själva och sin förmåga är en viktigt pusselbit för att lyckas i skolan. Där har personalen en
viktig roll att spela. All personal kommer att behöva fortsätta arbeta för att uppmärksamma och konkretisera
hur skolan kan jobba för att motivera elever och för att ge verktyg inför det arbetet.
Värdegrundsfrågor och likabehandlingsplanen behöver aktualiseras löpande under året på ett tydligare sätt än
tidigare. Det är tänkt att ske löpande och systematiskt under nästa läsår på bl a mentorsträffarna.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vi kan glädjas åt att nöjdheten har ökat bland eleverna och att de flesta av de mål som sattes upp i början på
läsåret har uppnåtts med marginal. Det betyder dock inte att arbetet med dessa områden är till ända utan nu
måste de upprätthållas och utvecklas vidare. Samtidigt som de delar av verksamheten som ännu inte är
optimala prioriteras.
Ett par frågor i elevhälsans arbete och i det pedagogiska utvecklingsarbetet som var prioriterade inför året var
anpassningar och frånvaro. Båda dessa är en förutsättning för gymnasieexamen och måluppfyllelse. Bland
annat har EWS använts som ett avstämningsverktyg för att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå
kursmålen, har stor frånvaro samt vilka anpassningar som görs för enskilda elever. Det arbetet haltade under
året och måste fortsätta utvecklas och kompletteras med andra insatser som handlar om bemötande av elever
och motivation hos elever. Arbetsro och trygghet är förutsättningar för ovan nämnda och bör även
fortsättningsvis vara områden att vårda och jobba aktivt med.
De insatser som gjorts med omläsningsgrupper och resursdagar har i det hela fungerat väl. Det syns i en ökad
gymnasieexamensgrad. Det arbetet bör fortlöpa och struktureras upp mer tydligt till nästkommande år.
Eleverna behöver fångas upp i ett tidigare skede och utredningar och planer upprättas inom en avsatt tid. EHT
behöver bli mer involverade i arbetet kring elever med svårigheter och i större utsträckning ta över de ärenden
som är svåra för lärare och mentor att hantera.
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Sundbyberg som ingår i AcadeMedia. Varumärket NTI Gymnasiet består av 28 etablerade
skolor i 20 städer och en nystarter.

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
●

IT Programmet - El- och energiprogrammet inriktning Dator- och kommunikationsteknik.

●

IT Design - Estetiska programmet inriktning estetik och media.

●

IT Teknik - Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik.

Elever
Utbildningarnas inriktning gör att majoriteten av skolans elever är av manligt kön. Den ojämna
könsfördelningen delar vi med motsvarande gymnasieutbildningar på både nationell och lokal nivå, där både
el- och energiprogrammet samt teknikprogrammet har övervägande andel elever av manligt kön.
En stor andel av skolans elever delar ett gemensamt intresse för informationsteknologi och då framförallt
datorspel. Vidare studier och framtida yrkesutgångar ligger bland annat inom mjukvaruutveckling,
systemvetenskap, nätverksadministration och -säkerhet, digital formgivning och spelutveckling.
Upptagningsområdet är framförallt västerort i Stockholm, men spridningen bland elevernas hemkommuner är
stor. Från Södertälje och Nynäshamn i söder till Upplands-Bro och Håbo i norr. Skolan har en stor blandning av
kulturell och etnisk bakgrund hos både elever och personal.

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet

21

23

15

TE-programmet

34

27

25

ES-programmet

4

11

18

Totalt*

59

61

58
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*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Skolan ledningsgrupp utgjordes under höstterminen av rektor, biträdande rektor och två förstelärare. På grund
av förändringar i personalen så reviderades den under vårterminen till att bestå av rektor och 2
arbetslagsledare. EHT inkluderar utöver rektor specialpedagog (50%), en kurator (50%), SYV (20%) och en
skolsköterska (20%). Skolläkare och psykolog anlitas på timmar enligt avtal.
Skolans pedagogiska personal är indelad i arbetslag och lärlag som leds av arbetslagsledare och förstelärare.
Arbetet sker både i helgrupp och uppdelat i de mindre lärlagen beroende på aktuell fråga och fokus. Av 12
anställda undervisande lärare saknar fem lärarlegitimation. Tre av dessa genomgår lärarutbildning eller
kompletterande pedagogisk utbildning. Skolan har haft en administrativ tjänst på motsvarande 50% samt en
vaktmästartjänst motsvarande 20%. Matsalen har bemannats av ett måltidsbiträde inhyrd via ett
bemanningsföretag.

LOKALER
Skolan har stora lokaler räknat på antalet kvadratmeter per elev. Förutom vanliga undervisningssalar finns
laborationssalar för ämnena biologi, kemi, fysik, medie- och estetiska kurser, samt för el- och nätverksämnen.
Utöver detta har skolan ett ensemblerum och ett spelrum. Idrottslektionerna är förlagda till Råstaparkhallen
dit eleverna tar sig med lokalbuss som avgår i nära anslutning till skolan. MS och Craftlab (verkstad) som
byggdes under förra läsåret har anpassats efter utbildningarnas behov.
Skolmat serveras varje dag i egen matsal. Vid lunchen har eleverna tillgång till en altan där de kan äta
skolmaten när vädret så tillåter. Skolan har bibliotek som är under utveckling med nya system, uppehållsrum
och en aula. Aulan används både för undervisning och vid större samlingar samt vid nationella prov.

FINANSIERING
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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BILAGOR
BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
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BILAGA 2 - RESULTATBLAD INDIKATORER
Undervisning

Trygghet
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Upplevd kvalitet
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