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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

NTI-gymnasiet i Sundsvall har funnits sedan 2003. Intresset för vår skola bland eleverna i Sundsvalls kommun, 

inklusive kranskommuner fortsätter att öka. Detta år ökar vi med en till teknikklass i årskurs ett och har nu ca 

270 elever totalt, där vi har parallellklasser i alla tre årskurser för Teknikprogrammet för första gången, start 

höstterminen 2020. Vi har för att möta efterfrågan konsoliderat våra lokaler och har utökat lokalytor med 

lokaler på marknivå som en innovationshubb och säkerställt alla fysiska förutsättningar i lokaler och annan 

utrustning för att uppfylla grundnivån i alla delar i att erbjuda en profil i vår undervisning som är i fas med vår 

vision och faktiska nulägesstatus: ”leda och navigera i en digitaliserad framtid”. 

NTI-gymnasiet Sundsvall har som mål att tillhandahålla regionens bästa tech-relaterade utbildningar och skolan 

ska vara det självklara valet för elever som är intresserade av våra program. Behovet av kompetenser inom 

techsfären i Sundsvall är stort och det finns en stark entreprenörsanda i staden. Efterfrågan på arbetskraft 

inom området var en stor bidragande faktor bakom varför skolan beviljades tillstånd till gymnasieingenjör med 

fjärde år, start höstterminen 2021. 

Vår skola har även en esportsprofil sedan 2016, där betoningen för de som läser är branschkunskap vid sidan 

om föreningsliv där vi möjliggör viss satsning på utövandet av sporten och drömmar om elitnivå. Vårt mantra 

här är låt din passion bli din profession. Vi ser ett stort intresse där i samband med vår navigering som 

techaktör i regionen, där esporten främjar tech och samarbetspartners samt vice versa. Vi har stärkt 

branschutbildningen med stor framtidsblick om hur denna bransch utvecklar sig, nu också inom ramen för 

Coronavirusets utveckling och påverkan på ekonomins utveckling inom esport, digital konsumtionskultur och 

teknik i största allmänhet. 

I år kommer vi att ytterligare stärka våra processer inom infärgning tech, entreprenörskap samt verka för 

trygghet och aktiva rådsprocesser tillsammans med våra tre strategier, där Barnkonventionen som svensk lag 

samt Coronavirusets samhällsutveckling ligger som grund i vårt lärande- och fostransansvar för våra elever. Vi 

kommer stärka det kollegiala lärandet och våra pedagogiska processer genom våra kringfunktioner som har 

visat sig vara till stor nytta för skolans utveckling för lärandeloopar i förbättrad undervisning med motivation 

och kompetens oavsett frågeställningar lärande för den enskilda eleven, vare sig det handlar om 

neuropsykiatriska aspekter eller andra där generella extra anpassningar och individuella aspekter ses över. 

Inom ramen för detta satsar vi i år på heltidsmentorer fördelade på olika tjänster och förbättrat kollegialt 

lärande om mentorskapet och dess betydelse samt funktion, för effektfulla samtal, undervisning, 

relationsbyggande och annat. Vi kommer ytterligare fördjupa definition och resonemang kring vad som avses 

med lustfyllt lärande samt fördjupade pedagogiska portföljer från forskning och andra metastudier. 

En stark förståelse att utveckla processdiskussioner i ledningsgrupp och alla andra möteskonstellationer med 

minskat fokus på praktiska frågor och mer fokus på lärandefrågor utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

har varit en stark framgångsfaktor i förtydligande av skolans utveckling och de olika rollernas ansvarsfördelning, 
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differentiering och integrering för att skapa en tydlig helhet med förtydligande målbilder för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Den senare delen av vårterminen präglades av Coronavirusets påverkan på samhället och gymnasieskolors 

undervisningsmetoder. Vi hade ett väldigt gott utfall beträffande fjärrundervisningens kvalitet och andra 

pedagogiska grepp för att säkerställa kvalitet under våren. Höstterminen 2020 sätter fortsatt stora utmaningar 

beträffande Coronaviruset, där vi har anpassat skolan till vilket scenario som än utvecklar sig beträffande 

pandemins inverkan på samhället. Genom våra kringfunktioner och undervisande personal samt 

heltidsmentorer kommer vi integrera elevhälsoperspektiv med främjande och förebyggande arbete med 

utbildningsmaterial om Coronaviruset som särskiljer myter från forskning och förankra rutiner hos ungdomarna 

som gör att de kan studera för sina respektive framtider. 

Under det gångna läsåret finns det en stark kontinuitet och stabilitet i personalgruppen med en enad front i 

arbetet utifrån författningsenliga aspekter, strategier utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt kvalitet 

med avseende på vår skolas profil och varför elever väljer vår skola. Ingen personalomsättning detta år och 

högsta nöjdheten bland medarbetarna (2020 års medarbetarundersökning) inom alla parametrar som någonsin 

har uppmätts, där alla roller på skolan förstår sina roller, axlar dem, utvecklar dem med 

ansvarsfördelning/delning, differentiering, integrering utifrån mål och visioner. Den stabila och 

lösningsfokuserade personalgruppen som arbetats fram över tid tillsammans med alla andra lokal- och 

praktiska förutsättningar över tid att bedriva utbildning gör att frågeställningar av den karaktären blir minimala 

så att än mer gemensam tid i olika möteskonstellationer och individuell reflektionstid kan ägnas åt effektfulla 

handlingar som leder till ökad måluppfyllelse med framåtsträvande elever. Det moraliska imperativet ska styra 

vår verksamhet och vara en integrerad del av vår kultur i samklang med vår vision och Barnkonventionen. 

  

Jon Ellrose 

Rektor NTI-gymnasiet Sundsvall 
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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. 

För att i sann anda kunna verka för vårt gemensamma kvalitetsbegrepp inom Academedia är det av yttersta 

vikt att verka med utgångspunkt i Barnkonventionen som är en integrerad ramfaktor i Skollagen i 

verksamheten. 
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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 

 

 

 

 

Varje elev är unik och vad som avgör en framgångsrik gymnasietid för den individen. Däremot finns det vissa 

processer på en skola utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet som visar på högre måluppfyllelse, där 

ansvaret lyfts från den enskilda eleven till lärarna som kollektiv. Föregående år 2018-2019 hade den högsta 

examensgraden någonsin uppmätt på enheten och bröt en långårig negativ trend. Detta år – trots febrila 

aktiviteter utifrån en stor pedagogisk verktygslåda och EHT-arbete och aspekter med verksamhet i form av 
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fjärrundervisning – återgick examensgraden till tidigare lägre nivåer före år 2016 om cirka 70 %. Detta kräver en 

allvarsam analys och utvecklingsarbete med granskning av processer, undervisningens kvalitet och 

organisationens differentiering och integrering. 

Vi har en heterogen elevgrupp i de flesta klasser med olika stora grader av utmaningar inom många olika 

områden som kräver väldigt skickliga lärare i mötet med eleverna. Det kräver uthålliga lärare varje dag i det 

pedagogiska ledarskapet med systematisk reflektion och hög grad av moraliskt imperativ, lösningsfokus med 

problemställningar som åtföljs av lösningsförslag och strategisk förståelse med implementering i utförande av 

lektioner. Vi har även en heterogen personalgrupp i hur långt man har kommit beträffande det moraliska 

imperativet, förståelse god planering, pedagogisk verktygslåda under lektioner och bra kunskaper i adekvat 

lektionsdesign för vissa förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav så att effektfull undervisning och formativ 

bedömning kan erhållas. Detta påverkar förståelsen för vad mötet med eleven faktiskt innebär med 

kommunikation, tydlighet och genomtänkta lektioner med aktivitet i klassrummet samt samtal, så att alla 

elever blir sedda och upplever att de får adekvat hjälp i lärandet tillsammans med extra och generella 

anpassningar. Aktiva lärare i klassrummet är en integrerad del av bra lektioner samt gruppfördelning i 

basgrupper och andra pedagogiska grepp för att säkerställa elevers fokus och koncentration på lärandet. 

Granskning och framåtblick beträffande basgruppsanvändning, aktiva lärare i klassrummet, pedagogiskt 

ledarskap och att ordningsregler görs kollegialt. Parallellt med detta kunde mentorskapet förtydligats med 

kollegialt lärande beträffande vägledning respektive fostran till lärandekultur, growth mindset, grit och andra 

faktorer för ungdomarnas utveckling med integration i övriga kurser. Detta har utmanats av många faktorer om 

meritvärde, självbild, självkänsla, hälsa i allmänhet, psykosocial/psykosomatisk hälsa etc. och hemförhållanden 

för olika elever. 

Tydlighet och koppling mot extra anpassningar samt översättning centrala innehåll och kunskapskrav i vissa 

kurser har medfört en svårighet med måluppfyllelsen och mer i framförallt karaktärsämnen på IT-programmet. 

Mer i detalj så har det kollegiala arbetet varit verksamt inom alla dessa aspekter, men har av olika anledningar 

inte lett fram till internalisering i vissa delar av kollegiet i tillräckligt hög grad. Detta återspeglas också i 

återkoppling och tidslängd där. 

De flesta F samlas i oproportionerligt stort antal hos enskilda elever över tid och det är en trend som ses och 

eskaleras, där revidering och översyn sker hur koordineringen mentorskapet och kurslärare med elevhälsa och 

rektor samverkar med hem och elev för bästa åtgärder. I detta revideringsarbete har rektor haft under läsåret 

2019-2020 mentorsavstämning kring varje klass och aspekter varje vecka 15 minuter per mentorspar för att 

säkerställa kontinuitet i detta arbete. Detta övergår delegerat 20-21 till huvudmentorskapet för att säkerställa 

att elever inte samlar på sig F i kurser. Utveckling av förståelsen kring extra anpassningar, GPU och 

åtgärdsprogram görs för och revideras löpande med bra förståelse för vad som ger effekt med förståelse om 

elevers perception, kognition, minne, språkkunskaper, psykiska mående, medvetenhet etc. 

Prövningsupplägg gjordes för dessa individer under hela läsåret med involvering av ämneslag, elevhälsa, rektor, 

mentor och alla parter med utprovning av många olika sätt och med olika samläsningsvinster med delande av 
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kunskapskrav etc. under hela läsåret med individuella planer och enligt tågordningen i stödbehov, men detta 

var inte tillräckligt där den egna arbetsinsatsen saknas p.g.a. psykisk ohälsa och andra parametrar. 

Sammanfattningsvis leder analysen till att flertalet av de elever som inte erhåll examen hade hög grad av 

psykisk ohälsa före fjärrundervisningen som förstärktes ytterligare under fjärrundervisningen. Flertalet av dessa 

elever kallades in på skolan utifrån giltiga parametrar inom ramen för gällande förordningar med stöttande 

personal med kännedom om detta för att verka för erhållande av examen hos berörda individer. Inom ramen 

för den psykiska/fysiska ohälsan fanns också missbruksproblematik hos en del individer som vi arbetade aktivt 

att stävja hos elevhälsan, men utan framgång. 

Mentorskapet har förstärkts ytterligare i år med ännu högre grad av förväntan, tydlighet, studieteknik, 

värdegrund, socialisation till ansvar, ordningsregler och NTI-anda. Detta tillsammans med 

undervisningspraktiken har lett fram till en plan med någonting jag väljer att kalla för skola 4.1 med 

processerna i detta. Mer om det nedan. 

Kringfunktioner specialpedagog med stöttning övrig ledningsgrupp etc. med tydlig ansvarsfördelning för att 

kartlägga alla F och se till så elever prövar kurser systematiskt. Detta parat med tidiga diagnoser och förstärkt 

kollegialt lärande om vårt EWS-system som har både varnings- och anpassningstänkande. Mer om det nedan. 

Hur effektfulla har de motiverande samtalen varit med eleverna som lärare och kringfunktion? Har samtalen 

varit av karaktären medberoende och annat som omhuldar problem och inte ser till friskfaktorer stärkande och 

vad är skillnaden på samtal och utveckling av människor i GRIT, growth mindset, uthållighet? Och kopplingen 

lärare, mentor och EHT med att kartlägga de faktiska pedagogiska utmaningarna med eleverna och de enskilda 

elevernas behov av extra anpassningar hela vägen upp till åtgärdsprogram?  

Den förståelsen är viktig att se över och ta hänsyn till mentorskapets undersökningar med fokusundersökningar 

om elevernas egna upplevelser om hur de ser på vad de har svårt för. Detta görs kontinuerligt med kartläggning 

specialpedagog och rektor med mötestid med elevassistenterna en gång i veckan för att se över hur 

klassrumssituationer är över tid och elever svårigheter samtidigt som rektor primärt och även övrig personal är 

ute och auskulterar som triangulering av lärmiljön i undervisning och utbildning kan skönjas och 

vidareutvecklas för de olika eleverna. Elevens dagliga rytm, medvetande, perception etc. 

 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 
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Betygsfördelningen följer tidigare mönster på skolan och sticker inte ut i någon nämnvärd riktning. Se 

kommentarer och sammanfattande analys ovan om måluppfyllelse i allmänhet. 

NATIONELLA PROVBETYG – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används 

som en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in 

vårterminens proven. 

 

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 
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nöjdhet 70 % 72 % 67 % 82 % 66 % 

Rekommendationsgrad 79 % 75 % 66 % 77 % 65 % 

Trivsel 87 % 86 % 73 % 86 % 77 % 

Nöjdhet med 
undervisningen                (ny 
fråga fr o m 2017/2018) 

72 % 73 % 61 % 72 % 63 % 

 

Skollagen 1 kap. 4 § stipulerar livslång lust att lära, respekt- och demokratibegreppet, stöd, stimulans och 

kompensatoriskt uppdrag för aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Stora delar av denna ramparagraf inrymmer krav på upplevelser för lustfyllt lärande, stimulans, stöd och 

utveckling samt fostran och vägledning. Allt börjar med förväntningar och om förväntningar motsvarar 

verkligheten i omdöme om grad av nöjdhet. Elevernas förväntningar på oss och vi på dem i en växelverkan och 

dynamisk utvecklingsprocess som utvecklas över tid. Det tar vi fasta på läsåret 2020-2021 för tidig socialisation 

på ännu mer genomtänkta sätt med huvudmentorer, förväntansbrev och diagnoser i tidigt skede med 

anpassnings- och varningsanpassad EWS (early warning system). Upplevd kvalitet handlar om att göra gör 

eleverna/individen/gruppen relevant utbildning och relevant göra undervisning, vad eleverna tycker om som 

sysselsättning och vilka möjligheter de ger dem i framtidens ekonomiska struktur med sysselsättningstillfällen.  

Att eleven upplever att någonting är relevant handlar om hur läraren lyckas förmedla och förankra 

undervisningen över tid med lärarstyrda lektioner som är genomtänkta och leder eleven i sitt lärande framåt 

med exit tickets. Det bör finnas en korrelation mellan hur väl arbetsron upplevs och upplevelsen om att lärarna 

skapar en upplevelse om lustfyllt lärande hos eleven och att det ena är komplementärt till det andra med 

känslan av att lyckas, där antagandet är att det ena förutsätter det andra som komplementära faktorer och inte 

oberoende av varandra. 

Den upplevda kvaliteten har gått ner från föregående år, där vissa klasser har svarat lågt på många parametrar. 

Det är viktigt här att analysera nedgången i lustfyllt lärande och arbetsro samt diskrepansen mellan vad lärarna 

anser i dessa frågor och förståelsen med jämförelsedata, där lärare inte upplever vad eleverna upplever i lika 

hög utsträckning. Förstelärare har implementerat metoder att definiera och mäta lustfyllt lärande hos eleverna 

i detta och följa upp inom ramen för det kollegiala lärandet medvetenheten om uppfattningen lustfyllt lärande 

hos eleverna och förväntningar inom begreppet upplevd kvalitet.  
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En svårighet i att mäta utvecklingen av elevenkät över tid är tvådelad; för att det inte ska bli 

jämförelsestörande statistik så har vi inte i detalj styrt vilka skalor eleverna ska uppfatta för normalgrad och 

hög grad av överensstämmelse. Detta var ett medvetet ställningstagande för att kunna jämföra med fjolårets 

resultat 2018-19 där vi uppmätte väldigt höga siffror inom elevenkäten utan att i någon större omfattning 

vägleda elever i svarshänseende. Vi har beslutat i ledningsgruppen att vi kommer se över denna process med 

ökade instruktioner och medvetenhet i vägledningen av svar i alla enkäter och kursutvärderingar för att få 

rättvisande data att analysera och jämföra med över tid. 

Vi ser även tydligt att vissa klasser drar ner snittvärdena och det finns analys där att kanske eleverna svarade 

lågt på allt beträffande ett generellt missnöje och känsla av misslyckande, vilket inte blir rättvisande data att 

jämföra. Dessa data analyserade i programarbetslag om programmet och utveckling över tid varför 

missnöjesyttringar har uppstått och lett fram till viss svarstatistik och hur allvarligt elever har svarat på enkäten 

med noggranna och rättvisande svar i upplevelser. Nöjdhet med undervisningen i sammanhanget kan också då 

således vara en problematisk punkt att följa upp. Definition av det lustfyllda lärandet och återkoppling 

systematiskt för individuell utveckling analyseras i sammanhanget också. 

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN  

Ytterligare ett kvalitetsbegrepp är instrumentell kvalitet, vilket handlar om hur väl skolans arbetssätt och 

organisation motsvarar författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för elevernas 

välmående och måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas fyra av skolans nyckelprocesser:  

● Undervisning och kollegialt lärande 

● Elevhälsoarbete 

● Arbetsplatsförlagt lärande 

● Normer och värden 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN  

Undervisningstiden och alla aspekter beskrivna nedan utgår från skollagen inom alla avseenden och 

gymnasieförordningen samt om garanterad undervisningstid och vad som stipuleras där. Vissa kurser har 

stärkts upp beträffande undervisningstid med extra stödtid och resurstillfällen samt stugdagar som institution 

på skolan tillsammans med månatliga prövningstillfällen utifrån mentorskoordinering, detta gäller t.ex. 

verksamhetskritiska kurser som matematik, svenska, engelska och framförallt gymnasiearbete. 

Vi har genom SchoolSoft som plattform utvecklat rutiner för kursmatriser och uppsummering samt bra 

feedback och feedforward inom ramen för matriser med konkretisering av centrala innehåll och kunskapskrav 

samt återkoppling och repetition med eleverna om detta. SchoolSoft fortsätter alltjämt vara vårt administrativa 

verktyg med uppsummering matriser och koordinering provschema medan kursplaneringar och löpande 
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feedback och feedforward sker via Google Classroom månatligen som längsta tid för återkoppling. Aspekter i 

detta är auskultationsarbete, tydliggörande av mentors roll med kartläggning F, aspekter om klasser, individers 

hälsa och koppling delegation till EHT och övriga kringfunktioner som koordineras av specialpedagog. 

Det kartläggande arbetet har förstärkts ytterligare på skolan där EHT-teamet arbetar aktivt tillsammans med 

mentorer för utvecklande av en mentorsplan innefattande många arbetsområden. Vi har tillsammans i kollegiet 

arbetat fram mentorsplanen som utvecklas av specialpedagog och administratör/SYV och behandlas i 

EHT-team för att sedan anammas av mentorer för ett likvärdigt mentorskap för alla elever på skolan. 

Professionalisering och konkretisering av arbetsbeskrivningar av EHT-teamets roller gentemot kollegiet i stort 

skapar en tydlighet och rutiner för arbetet. Vi har en lättillgänglig elevhälsa som har förstärks varje år de 

senaste tre åren. Mentorer känner stor tillit till elevhälsans roller och arbetsfördelningen mellan dem och 

elevhälsan. Kopplingen mellan EWS, klasskonferenser, mentorstider och elevhälsans fortlöpande arbete är 

tillfredställande. Vi har förstärkt och förlängt mentorstiden i år till att omfatta 40 minuter. Specialpedagog 

arbetar aktivt med kartläggning och strukturstöd samt att hen och admin/syv bedriver mentorssamtal om 

detta. Det kartläggande arbetet har förbättrats med tidigare åtgärder från upptäckt under det gångna läsåret.  

Tydligt årshjul med utvecklat EWS-system som är både anpassnings- och varningstänkande som navet i arbetet 

som baseras på uppsummering matriser och annan kännedom om elever tillsammans med extra anpassningar, 

generella anpassningar, grundläggande pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, kursvarningar 

klasskonferenser, individuella utvecklingssamtal, mentorsmöten med EHT och rektor kort avstämning varje 

vecka tillsammans med avstämning elevassistenter varje vecka med uppföljning på mötestid EHT tillsammans 

med analyser av närvaro och uppsummering av matriser i SchoolSoft tillsammans med klasskonferenser som är 

kollegialt lärande om vad fungerar bra för elever och andra mötesforum beträffande elevärenden. Detta 

återföljs av auskultationer av mestadels kringfunktioner, men även inbokat lärarauskultationer av varandra. 

Detta tillsammans med överlämningar möjliggör minnesstöddokument för lärare i deras arbete med 

planeringar och generella samt extra anpassningar. Detta säkerställer att rektor och specialpedagoger har total 

kartläggning av alla elever beträffande aspekter i måluppfyllelse. 

För att säkerställa vårt systematiska kvalitetsarbete med årshjul och triangulering av administrativt arbete och 

auskultationer med tydlig rollfördelning, differentiering och integrering genomförs återkommande utbildning 

med personalen kring betyg och bedömning samt olika kurser görs vid flertal tillfällen per år och samverkan 

sker ämneslärare emellan vid olika betygssättning av olika kurser och prövningar där det är lämpligt, 

nödvändigt och/eller önskvärt.  

Stort lärande har erhållits inom ramen för fjärrundervisning VT20. Det visar att vår organisation och 

arbetsfördelning är robust, flexibel, handlingskraftig och ansvarstagande. För merparten av eleverna har det 

genom enkäter internt och via Skolinspektionen konstaterats hög grad av kvalitet på innehåll i 

fjärrundervisningen och innehållet som helhet som utbildningsinstitution i denna förändrade form av 

utförande. Vårt kollegiala lärande inom alla aspekter tar sin övergripande utgångspunkt i följande lärandeloop: 
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Vi har under året haft två timmars lärteamstid per vecka. Under dessa timmar har vi koncentrerat oss på att 

utveckla didaktiska grunder, i syfte att höja personalens allmänna förståelse för val av didaktisk metod samt 

inverkan på resultatet på kursen. Vi har även valt att koncentrera oss på att arbeta med ledarskapet i 

klassrummet, så att närvaron och lugn samt arbetsro ökar i våra klasser, men större upplevelse av trygghet för 

elever. Vid sidan om det har framgångsrika pedagogiska och didaktiska metoder presenterats för varandra 

inom kollegiet och lärandetillfällen om framgångsrika klassrumspraktiker har genomförts. 

Det kollegiala lärandet och internalisering av de kollegiala lärandegruppernas stoffinnehåll som t.ex. startblock, 

betyg och bedömning, lustfyllt lärande etc. har anammats på olika sätt i den faktiska undervisningspraktiken 

hos varje enskild lärare. Vi har tre tydligt definierade kollegialt lärandegrupper som även ibland delas upp i 

tvärgrupper: (1) Matematik och programmering, (2) yrkesämnen och ämnen av mer praktisk karaktär, (3) 

gymnasiegemensamma ämnen i huvudsak av mer samhällelig, humaniora och språklig karaktär. Motiveringen 

bakom denna uppdelning avser lärande om enskilda centrala innehåll, kunskapskrav och uppmuntran 

ämnesövergripande upplägg. Dessa grupper ingår i tvärgrupper för vår profilering och centrala strategier för 

våra skolors gemensamma profil inom ramen för NTI Gymnasiet. 

I vårt arbete med analys av det kollegiala lärandet använder vi oss av Timperleys processhjul tillsammans med 

elevenkäten och undervisningsutvärdering. Det ligger till grund för utarbetande av pedagogiska portföljer med 

konkreta exempel och lärande av varandras pedagogiska portföljer, utmaningar och konkreta exempel. 

Vi har fortsatt våra processer från föregående år och utvecklat dem mot att i år inkludera pedagogiska 

portföljer med konkreta exempel som karaktäriserar hur personal arbetar med eleverna utifrån nio påståenden 

om vad som kännetecknar skickliga lärare och utifrån det fördjupad kartläggning. Diskussioner om extern och 

intern motivation hos elever och personal förs i sammanhanget. 

Vi har genom SchoolSoft som plattform utvecklat rutiner för kursmatriser och uppsummering samt bra 

feedback och feedforward inom ramen för matriser med konkretisering av centrala innehåll och kunskapskrav 

samt återkoppling och repetition med eleverna om detta. Vi har skapat god tydlighet med arbete med något vi 

kallar ”startblocket" på vår skola vid lektionsstart för att göra det tydligt vad varje lektion ska behandla och hur 

den ska följas upp med mätande av kunskapsutveckling. 
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I samband med våra EWS-avstämningar har vi diskuterat vad som har varit framgångsrikt och vad som inte har 

varit framgångsrikt för respektive grupp och individ. Detta i syfte att hitta de kritiska framgångsfaktorerna både 

på grupp- och individnivå. Dessa processer har pågått i skolans lärteam och letts av skolans förstelärare. 

Projekt utvärdering genomförs också på alla skolor inom NTI och går ut på följande: 

I början av det nya arbetsåret så tar lärare fram sina utvecklingsområden så som de nedtecknats från 

föregående år och beslutats tillsammans med rektor. Läraren utgår från dessa när denne planerar sitt 

verksamhetsår. Utvecklingsområdena är konkret formulerade och kan behandla olika område inom 

yrkesutövningen som lärare. Områdena kan sträcka sig från ledarskap till enskilda förmågor inom olika kurser 

där läraren har haft svårt att få eleverna att utvecklas. 

Läraren genomför sin undervisning och skapar samt mottar regelbunden feedback från eleverna i olika former, 

t.ex. muntligt eller digitalt i form av olika exit tickets. 

Utifrån ovanstående modell om det kollegiala lärandet för läsåret 2019-2020 genomfördes följande 

temaområden som alla tar sin utgångspunkt i den lokala arbetsplanen för 2019-2020 med förväntan om 

internaliserad praktik hos de verksamma lärarna: 

● Startblock tydlighet i lärarstyrda lektioner 

● Ämnesövergripande arbete och indelning i mindre uppgifter och på grundnivå i basundervisning först 

för sedan motivation till högre nivåer. 

● Extra anpassningar och EWS-system innefattande anpassning- och varningstänkande 

● Från individuella till generella anpassningar 

● Grundläggande pedagogisk utredning med koppling mot EWS-arbetet. 

● Feedback och feedforward 

● Min lärarprofil för analys av egen praktik och utvecklingsbehov 

● NOK-flex och matematikdidaktiska perspektiv samt programmering 

● Lustfyllt lärande 

● Betyg och bedömning 

● Kollegialt lärandegrupper uppföljning yrkesämnen, matematik och programmering, 

gymnasiegemensamma ämnen 

● Kursutvärderingar HT och VT 

● Upplevelssimulator NPF 

● Makerspacepedagogik fortbildningsdagar 

● VR-pedagogik utveckling. 

● Elevsyn, diskurs om eleverna, faktiskt pedagogiskt ledarskap och graden av reflektion och abstraktion 

det innebär i integrering av den egna undervisningspraktiken med processerna EWS, översättning 

centrala innehåll och kunskapskrav, förtydligande, planering, fostransansvar, ordningsregler etc. 

konkurrens med andra didaktiska diskurser som eleverna har. 

 

13 

 



UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Särskild hänsyn till barnets bästa 

10 §   I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. 

Med barn avses varje människa under 18 år. 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. 

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Skollagen 1 kap. 4 § med livslång lust att lära, respekt- och demokratibegreppet, stöd, stimulans och 

kompensatoriskt uppdrag för aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Stora delar av denna ramparagraf inrymmer krav på upplevelser för lustfyllt lärande, stimulans, stöd och 

utveckling samt fostran och vägledning. Allt börjar med förväntningar och om förväntningar motsvarar 

verkligheten i omdöme om grad av nöjdhet. Elevernas förväntningar på oss och vi på dem i en växelverkan och 

dynamisk utvecklingsprocess som utvecklas över tid. Det tar vi fasta på läsåret 2020-2021 för tidig socialisation 

på ännu mer genomtänkta sätt med huvudmentorer, förväntansbrev och diagnoser i tidigt skede med 

anpassnings- och varningsanpassad EWS (early warning system). 

Aspekter och analys kring begreppen lustfullt lärande, utmaningar, arbetsro, tydlighet, effektfull återkoppling, 

rättssäker administration, varningstänkande, anpassningstänkande, reflektion, relationsbyggande, prova 

anpassningar och rättvis tidsåtgång olika elev relationsbyggande förtroende tas fasta på och utvecklas hos 

personalen med medvetna reflektionsmodeller och moraliskt imperativ i läraruppdraget samt det hållbara 

läraruppdraget.  

Undervisningen planeras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Blooms taxonomi, Hatties metastudier 

och annat innehåll och ett kollegialt lärande samt direktiv som härrör till detta och annan fortbildning. Allt 

detta ska även harmoniera med utbildning som är i fas med industri 4.0. för vår profil med delande av Google 

Classrooms, feedback och utveckling kursplaneringar, EWS-arbete som innehåller både varnings- och 

anpassningstänkande med tidigare upptäckter i våra system och rätt rollfördelning och filtrering av olika 

elevärenden så att rektorn kan övervaka hela skolans situation och ha fantasi om utvecklingen samt visualisera 

den och se saker ur ett SWOT-perspektiv enheten över tid för att skapa en lärande och konsoliderande 

organisation.  

Upplevelsen hos eleverna är att lärarna har utvecklingsområden i att skapa lustfyllt lärande för att möta 

elevernas behov av ledning och stimulans. Detta begrepp analyseras och utvecklades inom ramen för det 

kollegiala lärandet under läsåret med intern och extern motivation samt så behandlades begreppet mot olika 

elevgrupper och fokusgrupper för att utröna synsätten i vad detta begrepp omfattar och hur synen på 

begreppet utvecklas över tid. 

Aspekter analyseras och utvecklas kring planeringsförmåga och exekutiv förmåga i diskurs och beteende elever, 

fokus, koncentration, självkontroll, självdisciplin, egenansvar och civilkurage vikten av studier egen process och 
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kamraters process och ta sig tillbaka från det som avlett uppmärksam. Upplevelsen av arbetsro hos eleverna 

har varit ett stort fokusområde under många år. Det har varit vissa klasser som har upplevt bristande arbetsro, 

och denna punkt har förbättrats avsevärt de senaste åren. Det är vissa klasser som sticker ut beträffande syn på 

hur nöjd man är med undervisningen och upplevelse av arbetsro, vilket kan skönjas med nedanstående 

diagram. 
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SLUTSATSER 

Hur förstår och definierar elever begreppet arbetsro, är det att det är stökigt och inte på lektioner eller handlar 

det om att själva miljön gör att man inte får kraft att starta sin arbetsmotor, utan skjuter upp det egna arbetet, 

även fast det är lugnt på lektioner? Att de gör arbete hemma i stället? 

De formativa processerna och det kollegiala lärandet är väl etablerat och förankrat inom läkarkåren på skolan. 

Samtliga lärare på skolan har teoretiska och praktiska kunskaper i de formativa verktygen ex. Exit-tickets, 

kamratbedömning etc. Dessa används flitigt i undervisningen, men kan behövas kommuniceras ytterligare med 

elevgruppen på grupp- och individnivå. Integrationen av detta i undervisningen har ökat sedan föregående år, 

men behöver förstärkas ytterligare. Attityder om att eleven äger sin egen studieteknik och motivation har 

minskat bland personalgruppen och förståelse samt synsätt om professionalismens ansvar för eleven har ökat 

markant. Kollegialt lärande om betyg och bedömning samt undantagsbestämmelsen beträffande 

betygssättning med undantagande av enstaka kunskapskrav. 

Organisationen uppnår mer än grundnivå inom lärarnas egna kunskaper och förståelse till varför vi arbetar med 

detta. Vi måste fortsätta utveckla lärarens professionella lärande, förväntningar på eleverna, integrera teori 

och praktik samt bedöma effekten av lärarens undervisning på eleverna. Förväntningarna på eleverna måste bli 

bättre då vi allt för ofta hamnar i att det är elevernas egen motivation som styr resultatet och inte att det är ett 

av lärarnas ansvarsområden. En stor attitydförändring har dock märkts i personalgruppen mot vår 

professionalism och ansvaret gentemot eleven snarare än elevens egen motivation. Stor förståelse för 

stödbehov och orsaken till detta har integrerats samt internaliserats hos personalgruppen. 

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Skollagen 2010:800 kap 2. 25-28 § stipulerar det författningsenliga kraven och behoven av elevhälsa på en 

skolenhet. Hälsa är ett komplext begrepp och kräver en holistisk syn, därav använder vi KASAM som 

hälsodefinition tillsammans med uppenbara fysiska hälsoaspekter som även kan vara psykosomatiska till sin 

karaktär. Elevhälsan utgår från följande begrepp: främjande, förebyggande och åtgärdande och betydelsen i 

den ordningen. 

Elevhälsan leds och styrs av rektor. I skolans elevhälsoteam ingår specialpedagog, kurator, rektor, studie- och 

yrkesvägledare. Vid behov innefattas även skolläkare och/eller skolpsykolog. I rektors frånvaro, leds 

elevhälsoarbetet av specialpedagogen. Rollerna är tydligt definierade och elevhälsan har stärkts de senaste tre 

åren. Tillitsbaserat ledarskap, uppmuntran och självständiga roller med hög vuxennärvaro i skolan samt 

effektfulla/motiverande samtal är det som kännetecknar elevhälsoteamet. 

Två timmars mötestid vigs till elevhälsan varje vecka, där utgångspunkten är översyn över tidigare 

mötesprotokoll och om det har skett några förändringar sedan dess. Varje vecka följs även elevassistenternas 
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närvaro och roll i olika klasser med koordinering samt uppföljning för enskilda elever beviljade tilläggsbelopp 

och för klassers koordinering och psykosociala dynamik. Förändringar diskuteras sedan med olika tillhörande 

åtgärder. Studieresultat utifrån pedagogiska system, EWS och frånvaro lyfts fram i diskussion om elever, 

grupper av elever och klasser. Respekt och omtanke för våra ungdomar och deras lärandeprocesser samt 

stabila mående över tid som sker i både undervisningssammanhangen och i enskilda samtal EHT etc. som ingår 

i vårt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete i elevhälsan.  

Främjande 

Stor förståelse för ungdomskultur och sociokulturella aspekter/kulturgeografiska förutsättningar och 

helhetsbild. Vuxennärvaro i korridorer och på lektioner samt betydelsen av det att uppfatta, se och höra vad 

som händer innan det händer. Att förebyggande arbeta med följande processer för att skapa vi-känsla, 

jag-känsla och ömsesidig utveckling och respekt. För personalens samlade mötestid behandlar elevhälsan 

inkluderande klassrumspedagogik och frågor om KASAM för elever och grupper av elever. Samt kollegialt 

utbyte och lärande om det för bra samtalsmetodik och bemötandefrågor. Detta sker med jämna mellanrum 

och förstärks i samband med EWS och klasskonferenser utifrån vårt årshjul med kvalitetsarbete.  

Delaktigheten ur ett barnperspektiv har funnits i stor utsträckning på skolan med olika rådskonstellationer, 

vilka kommer under nästkommande läsår utökas, understödjas och främjas med fokus på barnrättsperspektivet 

med inflytande över deras arbetsplats, likväl som vår. Elevenkäten och medarbetarenkäten fungerar som 

utgångspunkt i det arbetet och personalen arbetar aktivt att elever ska känna trygghet och uppleva känsla av 

sammanhang på skolan (KASAM), vilket är vår utgångspunkt för främjande av hälsa och goda studieresultat där 

vi arbetar aktivt utifrån Aaron Antonovskys teorier om salutogenes och känsla av sammanhang (KASAM) utifrån 

begreppen meningsfullhet, begripbarhet och hanterbarhet. 

Förebyggande 

Kartläggning individ, fysisk miljö och aspekter onlinemiljö som påverkar lärandemiljöer, förutsättningar och 

lärbarhet som begrepp. Egenvård och koppling mentorskapet samt enkät om hälsovanor som tas upp 

mentorstiden och olika kurser på ett systematiskt sätt samt med temaarbete och annat. 

Förstärkning av överlämnings- och kartläggningsarbete med elever från grundskolan till gymnasieskolan samt 

förbättrade rutiner och juridisk förståelse och samverkan med olika kommuner i närområdet, framförallt 

Sundsvalls kommun i ansökningsförfarande tilläggsbelopp och Skollagens åtgärdstrappa med intern 

resursfördelning för elevernas ledning och stimulans samt måluppfyllelse har förstärkts. Under mötestiderna 

med elevhälsoteamet har diskussioner om processer samt förebyggande och främjande arbete strukturerats 

upp för ledningen av dessa processer så fokus handlar om att skapa friskfaktorer. 

Åtgärdande 

Vi har även under året samverkat med Sundsvalls kommuns övergripande A-grupp. En grupp som har särskild 

kompetens att arbeta med barn- och ungdomar inom A-spektrumet. För detta läsår har vi fått beviljade 
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tilläggsbelopp genom övertagande av delar av A-gruppen i egen regi. Detta stärks ytterligare med bra processer 

internt innan ansökan av tilläggsbelopp. 

Effektfulla samtal och insatser med utbildningsinsatser och annat för ungdomarna och processen i detta? Vi har 

arbetat aktivt med unga mäns psykiska hälsa och kommer fördjupa oss mer i detta (manlig roll, manligt ideal 

etc.) och även aspekter om samhällsförändring och Coronaviruset med vad det innebär för den psykiska hälsan 

hos våra elever och i synnerhet olika målgrupper elever vi har på skolan. 

 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Det främjande arbetet har mest handlat om att förbättra vårt arbete kring att snabba på våra processer från 

upptäckt till åtgärd. Vi har satsat ännu mer på åtgärder gällande elevhälsans medicinska, pedagogiska och 

psykosociala arbete. Specialpedagog är anställd på 100 % samt att vi har utökat kuratorn tjänst till 100%, där 

hen även inom ramen för sin tjänst har större grad av mentorskap och APL-ansvar. Vi har haft tillgång till 

elevassistenter i egen regi genom tilläggsbelopp.  

Utöver detta arbetar personalen med anpassningar enligt EWS för att kunna kartlägga och individanpassa 

elevers olika behov. Vi har undersökt elevers vanor med anonyma enkäter utifrån faktorer som sömn, motion 

och kost, där vi tagit resultaten av de parametrarna och utvecklat med inkorporering i mentorsplanen.  

Detta år har vi förstärkt kunskap och undervisning om hälsobegreppet utifrån tidigare nämnda begrepp KASAM 

samt beträffande ergonomi, avslappning, gymträning och mindfulness som introduktion. Vi har utökat antalet 

stugdagar som pedagogisk resurstid till fem gånger per läsår, vilket till stor del har bidragit till ökad 

examensgrad bland årets studenter. Vi har anordnat “öppet plugg” vilket har varit förlagd efter skoltid men på 

frivillig basis. Dessa två aspekter leder till ytterligare känsla av sammanhang på vår skola och främjar 

elevhälsan. KASAM på mentorsnivå och reviderat mentorsplan. 

Inför starten av detta läsår 2020-2021 har vi förstärkt elevhälsan ytterligare och således ökat hastigheten i 

processer från upptäckt till åtgärd. Vi tidigarelägger EWS ytterligare och har ökat dessa under året. Vi har satsat 

ännu mer på åtgärder beträffande elevhälsans medicinska, pedagogiska och psykosociala arbete. Vi har i det 

främjande arbetet även utvecklat vårt arbete med assistenter anställda på skolan. Vi har med eleverna haft 

temadagar om trivsel på skolan och arbetat vidare med våra processer om KASAM på skolan. Vi har förstärkt 

och utvecklat institutionen stugdagar på skolan och rutiner kring gymnasiearbete. Fortbildning sker framgent 

om inkluderande klassrumsklimat. 

De friskfaktorer som vi fokuserar på är mycket att göra för att må bra. Här tar vi fasta på rutiner betydelse för 

framgångsrikt skolarbete med studieteknik, arbetsro, uppmuntran, ändamålsenlig och snabb feedback och 

feedforward. Vi tar inspiration i KBT-arbete där det lyfts fram vikten av aktiviteter för att må bra och rutiner. 

Det skapar trygghet. Vi fokuserar vidare på förstärkt utbildning kring kost, motion, avslappning och sömn. Det 

är en stor del av mentorskapet. För de elever som läser eSport läggs det stort fokus på detta. Mindfulness och 

metoder för detta är en stor friskfaktor i det främjande arbetet och mental träning. 
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SLUTSATSER 

Elevhälsan har fungerat väl med en tydlig arbetsfördelning mellan de olika rollerna inom elevhälsan och stort 

förtroende för elevhälsans roller från personalgruppen och eleverna. Specialpedagog har arbetat övergripande 

med elevkartläggning tillsammans med mentor och lärare samt att hen har undervisat personalgruppen i olika 

aspekter av specialpedagogik. Detta förstärks läsåret 2020-21 med mer insatser i mentorsplan och 

lärteamstillfällen, vilket är ett konstaterat utvecklingsområde inför läsåret. Utvecklingsområden är att utveckla 

”tyst” kunskap och erfarenhet till att öppet diskuteras detta år för kunskapsutveckling, vilket har varit en 

svårighet som beaktas inför detta läsår. 

Processen gällande EHT:s åtaganden har förbättrats sedan tidigare år men det finns fortfarande en del punkter 

att arbeta vidare. Stort fokus har varit att stärka EHT och deras arbete kring tidigare nämnda faktorer. Fokus 

har också varit på mentorernas arbete enligt KASAM, enskilda elevsamtal, EWS i anslutning till 

utvecklingssamtal samt att stötta elever till att pröva kurser som de har F-resultat i. En viktig punkt har varit att 

uppmärksamma F-betyg och arbeta för att eleven skall lyckas. F i bagaget sedan tidigare är en bidragande 

faktor till psykisk ohälsa och risken ökar att misslyckas med fler kurser. 

Det kartläggande arbetet har förstärkts ytterligare på skolan där EHT-teamet arbetar aktivt tillsammans med 

mentorer för utvecklande av en mentorsplan innefattande många arbetsområden. Vi har tillsammans i kollegiet 

arbetat fram mentorsplanen som utvecklas av specialpedagog och administratör/SYV och behandlas i 

EHT-team för att sedan anammas av mentorer för ett likvärdigt mentorskap för alla elever på skolan. 

Professionalisering och konkretisering av arbetsbeskrivningar av EHT-teamets roller gentemot kollegiet i stort 

skapar en tydlighet och rutiner för arbetet. Vi har en lättillgänglig elevhälsa som har förstärks varje år de 

senaste tre åren. Mentorer känner stor tillit till elevhälsans roller och arbetsfördelningen mellan dem och 

elevhälsan. Kopplingen mellan EWS, klasskonferenser, mentorstider och elevhälsans fortlöpande arbete är 

tillfredställande. Vi har förstärkt och förlängt mentorstiden i år till att omfatta 40 minuter. Specialpedagog 

arbetar aktivt med kartläggning och strukturstöd samt att hen och admin/syv bedriver mentorssamtal om 

detta. Det kartläggande arbetet har förbättrats med tidigare åtgärder från upptäckt under det gångna läsåret.  

Trygghetsgraden har ökat på skolan. Det beror på att vi har tagit och vidtar ytterligare krafttag kring detta 

genom att satsa på lokaler, elevytor och bra schemaläggning för att skapa bra harmoniska miljöer på skolan 

med medveten kontorsplacering och vuxennärvaro i lokaler. Målsättningen för tryggheten är 100 % och vi 

förstärker trygghetsrådets funktion ytterligare detta läsår. Kopplingen till elevehälsans arbete här handlar om 

att arbetet under läsåret har förstärkts med utvecklad kunskap om NPF, miljöns betydelse för känslan av 

trygghet och sammanhang, bland elever såväl som personal. 

Vi har förstärkt kartläggningen om hälsa och KASAM ytterligare för att se över hur elevernas vanor ser ut som 

kan påverka mående, motivation, energi och studieresultat. Detta är processer som förstärks ytterligare och 

systematiskt genom ansvarsfördelning att arbeta med humanismbegreppet på skolan utifrån ansvarsfördelning 
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i detta. Här lyfter vi fram Socialstyrelsens forskning om psykisk och fysisk hälsa och anpassar till konkreta 

aktiviteter för elever för hälsofrämjande insatser. 

Utvecklingsområden är en mer professionaliserad elevhälsa med ännu tydligare rollfördelning och 

arbetsbeskrivningar. Studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, administratör och rektor har tydliga roller i 

arbetet och som ett led i förbättrad elevhälsa och tidigare upptäckt har elevhälsan detta läsår ytterligare 

systematiserad auskultation i de olika klasserna. Rektor kommer även att fortsätta arbetet med att 

systematiskt auskultera lektioner och följa en klass per dag: 20 minuter på förmiddagen, 20 minuter kring lunch 

och 20 minuter på eftermiddagen utifrån ett systematiskt observationsschema. 

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

Rektor har fördelat ansvaret för APL till administratör och studie- och yrkesvägledare tillsammans med avsatt 

tid för del av kurators tjänst. Dessa samverkar med yrkeslärare beträffande utbildning av elever, 

platsanskaffning, databashantering, upprätthållande av APL-platser över tid och annan dokumentation. 

Utbildat eleverna på två schemalagda APL-tider i veckan för att de ska bli redo för praktik och 

arbetsmarknaden. APL har behandlats med jämna mellanrum på ledningsmöten och samarbete med 

yrkeslärare för att anskaffa platser har funnits. Vi har förlagt ett programråd per termin.  

Till detta har vi förstärkt organisering av APL med att SYV och kurator har huvuduppdraget att koordinera alla 

platser i samråd med yrkeslärare och förstelärare. Detta har burit frukt med platsanskaffning och 

kvalitetssäkring av alla APL-platser. Rektor bjuder i tidigt skede av läsåret in alla som har en roll i APL för att 

fastställa vilka centrala innehåll och kunskapskrav som ska förläggas på arbetsplatserna. 

 Vi har alltid APL under vårterminen för årskurs två och tre samt att de gör sin APL i en omgång om ca 8 veckor. 

Detta har varit uppskattat av företagare och elever samt underlättat platsanskaffning, vidmakthållande av 

platser och kvalitetssäkring av APL-platser. Vi har även inlemmat APL utomlands i dessa perioder och har nu 

genomfört två framgångsrika omgångar av APL utomlands med elever 2018 respektive 2019 och kommer 

skicka en ny grupp 2020. 

UTVÄRDERING AV APL 

Under det gångna läsåret har vi anskaffat APL-platser till alla elever och där vi arbetar vidare och stärker 

tydligheten och kopplingen till EE-programmets innehåll till den aktuella APL-platsen. Det är en stor förbättring 

gentemot föregående läsår.  

Läsåret 20-21 kommer rektor, SYV/admin, kurator, entreprenörskapslärare (om 20 %) och yrkeslärare arbeta 

tillsammans för anskaffning och kvalitetssäkring av APL-platser, besök av APL-platser och förläggning av 

centralt innehåll samt kunskapskrav.  
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Processerna kring anskaffning, vidmakthållande av relationer med företag, kartläggning, administration av 

system (Office 365), kvalitetssäkring, arbetsmiljö, riskbedömning, förvaltning, handledarstöd, 

handledarutbildning kommer att tydligt fördelas mellan dessa personers ansvarsområden och 

arbetsbeskrivningar. 

Kunskapskrav i kurser i yrkesämnen har behandlats på APL-platser och tillgodoräknats i kurser. Processen kring 

detta kan professionaliseras ytterligare. Kurser som prioriterades kring förläggningen var för åk 2: Dator- och 

nätverksteknik och webbutveckling 1. För åk 3 var det: Admin av nätverk och serverutrustning, Digital 

kommunikationsteknik, Nätverkssäkerhet, Programmering 2, Svenska 3, Webbserverprogrammering 1. 

Antalet platser till eleverna har förbättrats avsevärt sedan föregående läsår. Vårt synsätt är att alla ska erhålla 

en praktikplats och vi förstärker detta arbetet ytterligare under läsåret 2020-2021. Vi har under läsåret 

2019-2020 valt att förlägga all APL på en omgång per årskurs och på våren, dvs. 8 veckor i sträck för vardera 

klass. Detta har efterfrågats och uppskattats av branschrepresentanter vid programråd och således har det 

varit en framgångsfaktor. Detta upplägg fortsätter under 2019-2020. 

Eleverna har under året haft APL-lektionspass varje vecka där eleverna har övat på att kontakta företag och 

marknadsföra sig själva, i såväl skrift som tal. Dessa förmågor har varit ett önskemål från företagen. 

Lektionspassen har även fungerat som platsavstämningstillfällen för APL-samordnare. Då APL-passen har varit 

ett eget arbetstillfälle, så har ingen tid tagits från andra kurser. Skolan kommer att behålla dessa pass inför 

läsåret 19-20 då de gynnat elevernas möjligheter att få APL-platser tillsammans med APL-samordnares 

platsanskaffande. 

Under lektionspassen har APL-samordnare även försökt arbeta med elevers synsätt på APL och kunskapskrav i 

kurser, där elever kan täcka av kunskapskrav i lika hög grad på APL-platser som i skolan under ordinarie 

lektioner.  

Corona och APL samt kombination med gymnasiearbetet gjorde att den APL som skulle ha genomförts under 

vårterminens senare del kommer förläggas under gymnasiearbetstiden höstterminen 2020 och där eleverna 

som skulle ha varit på APL började med kursen gymnasiearbete i stället. Tid kommer bytas mot tid där samt att 

delar av gymnasiearbetet kommer förläggas på APL-plats samt att vi via vår satsning inom TE4 kommer stärka 

våra lokaler och vårt Makerspace för att skapa uppdrag inom ramen för skolan med företag som 

uppdragsgivare där APL kan bedrivas delvis inom ramen för våra lokaler. 

SLUTSATSER 

Periodförläggningen fortsätter vara under vårterminen med 8 veckor per period i stället för annan 

periodförläggning. Genom att bjuda in företag till vår skola för utbildning och nätverkande tillsammans med 

programmeringstävling (Good Tech Junior Championship) och andra aktiviteter som företagsfrukostar, 

gästföreläsare och än mer utvecklande programråd och samarbete med IT-företagen i Sundsvall stärker vi vår 

position ytterligare. Det kommer finnas mer möjlighet att presentera allt som en APL-process med utveckling 

av samarbetet med befintliga företag. Vi kommer för att underlätta för företagen ha en eller några dagars 

överlappande APL-period på företagen för att nya elever ska kunna läras upp av de elever som har haft APL på 
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företaget. Från våra viktigaste samarbetspartners inom APL har kommit önskemål från dem själva att bygga 

upp case för eleverna som kan användas i pedagogiken. Det kommer genomföras detta läsår, där visionen om 

Good Tech Junior Championship är ett exempel på ett sådant case. 

Yrkeslärare kommer göra trepartssamtal och inhämta underlag för bedömning och förlägga arbetsområden på 

APL tillsammans med genomgång av SchoolSoft för att kunna förlägga arbetsområden och skapa forum och 

pärmar för samverkan mellan kurser inom APL. Genomgång av tankesätt kring att förlägga i relation till 

APL-platser och arbetsbelastning. Förläggning av arbetsområden ut på APL kommer ses över. Avsatta 

måndagsmötestider kommer finnas tillhands för detta. EWS kommer också att vara en del av rapporteringen 

för APL tillsammans med att gymnasiearbetet integreras i APL för EE-programmet. 

 

NORMER OCH VÄRDEN 

ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN 

Ordningsregler är en central del av detta arbete och tydliggöra förväntningar på elever. Ordningsregler, 

konsekvenser och olika samtal tas av olika funktioner på skolan för att freda rektorns övergripande roll, 

tillgänglighet och närvaro. 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. 

Vi har under läsåret 2019-2020 stärkts trygghetsarbetet och arbetet med normer och värden genom att vi har 

stärkt rutiner och processer för att hantera situationer som inte är önskvärda utifrån skolans fostransuppdrag. 

Skyndsam återkoppling på det inträffade och information till rektor och koordinering med mentorsuppdraget 

har varit en nyckelfaktorer att säkerställa ett klimat av icke-diskriminering och inkludering. Under mentorstid 

har vi arbetat aktivt med olika värdegrundsfrämjande upplägg som mynnar ut i önskvärd riktning med 

avseende på socialisation och frågor om respekt, likabehandling, frihet och integritet. Genom den 

kulturutveckling som kan skönjas i personalgruppen över tid finns det en stor medvetenhet om elever och vilka 

situationer i undervisning, utanför undervisning och i andra sammanhang som bör anpassas så att eleverna 

socialiseras till att undvika att dras med i grupptryck i olika frågor och inspireras av bruset från sociala medier 

och memes i att hitta på situationer som kan bli kränkande. Genom att skapa goda vardagsrutiner för eleverna 

och god schemaläggning och tydliga lektioner med start och avslut samt innehåll där emellan med läraren som 

en central ledare i klassrummet samt att genom att fostra en kultur att det är ”coolt att vara skötsam” och 

förtroendebaserad kultur där elevernas framtid är vårt uppdrag, skapar en vägledning till ungdomarna vad som 

är och blir framgångsrika egenskaper i framtidens samhälle. Esport och andra sammanhang där vi har extra stor 

tonvikt på detta har fungerat som vägledare för många elever på vår skola, vilka även influerar varandra i vad 

som förväntas av dem i skolsituationen. Vi har även med lokalutbyggnad och olika trivselaktiviteter på raster i 

form av pingisbord och andra byggt upp en situation där eleverna trivs i lokalerna och inte samlas i stora 
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klungor, vilka kan riskera att skapa en ”stökig” miljö. Genom väl avvägd logistik och utbyggnad av lokalerna har 

vi även utvecklat den allmänna trivseln på skolan och skapat trygghet. Detta leder till att alla elevers syns och 

all personal agerar direkt och förstår sina olika ansvarsområden. Vi har utvecklat en nolltolerans mot alla 

former av situationer och beteenden som skapar dålig arbetsro och kan ge upphov till kränkningar eller annat 

som inte är förenligt med principen om likabehandling. 

Utvecklingsarbete med olika personal i trygghetsråd och värdegrundsråd med att utbilda personal att ha 

verktyg för att bemöta situationer där de sker samt se till att klasser inte gör någonting från första början med 

fokus på utbildning och inte ge utrymme i lektionssalen eller utanför för andra bus och kränkande impulser. 

Medvetandegöra klassers dynamik och gemensamma förhållningssätt kring klasser utifrån kartläggning och 

kännedom mentorer och EHT i koordinerande processer. Rasism är ett tilltagande problem i samhället som vi 

arbetar aktivt mot med att undervisa om A.I.-styrning samhälls- och människosyn som inte baseras på officiell 

vetenskaplig statistik utan på isolerade händelser och åsikter. Detta är också en del av den psykiska ohälsan att 

i stället för att ägna sig åt sin egen utvecklingsprocess och lärande så har man fokus på massor av 

ryktesspridning om samhällets uppbyggnad, problem, struktur etc. på Flashback och andra sidor. Kultur inom 

datoranvändning olika kretsar och på Internet beträffande subgrupper och utveckling. Bristande källkritik och 

rimlighetsbedömningar i detta, som vi undervisar elever om. 

 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Andel elever som 
känner sig trygga 

97 % 90 % 89 % 94 % 92% 

Andel elever som 
upplever att 
elever behandlar 
varandra på ett 
bra sätt 

85 % 76 % 72 % 85 % 81% 

Andel elever som 
upplever att 
personalen 
ingriper om någon 
blir illa behandlad 

89 % 82 % 75 % 86 % 78% 

Andel elever som 
tycker att de kan 
få arbetsro i 
skolan 

75 % 69 % 53 % 67 % 56% 

 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  
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Värdegrundsarbetet genomsyrar hela skolans arbete och utveckling. Resultat från LoV-enkäten 2019 indikerar 

att 94 % upplever trygghet på NTI-gymnasiet Sundsvall och att 86 % upplever att skolans representanter 

skyndsamt agerar när någon upplever sig bli illa behandlad. Dock finns det i enkäten indikation på hur eleverna 

behandlar varandra, där 77 % upplever att eleverna behandlar varandra med respekt. Detta är ett 

utvecklingsområde med ytterligare förstärkta rutiner i bra klassrumssituationer, mentorskap och koordinering 

med elevhälsa och kollegialt lärande. Inom ramen för detta så finns ett stort fokus på ledarskap i klassrummet 

men även utanför klassrummet för att säkerställa ordning och respektfulla miljöer. Att agera direkt när 

någonting händer och visa nolltolerans gentemot olika situationer och beteenden som strider mot 

värdegrunden är en kultur som genomsyrar kollegiet och bekräftas vid olika auskultationer av rektor, 

specialpedagog och övrig administrativ personal. Det aktiva elevinflytandet uppmuntras eftersom vi nu inom 

skolans ramar banar vägen inför Barnkonventionen som svensk lag från och med 2020-01-01 och vad det 

eventuellt kan få för förändrade praktiska implikationer. 

Eleverna har ett aktivt inflytande på undervisningen och kursplaneringar i den mån det harmonierar med 

vetenskap och beprövade erfarenhet hur framgångsrik undervisning bedrivs. Ett stort aktivt inflytande eleverna 

har är lärares inarbetade och väl förankrade förståelse om extra anpassningar och elevernas rätt till det. 

Genom extra anpassningar har eleverna den delen av det aktiva inflytandet över undervisningen säkerställt. 

Inflytande över undervisning och intresseområden sker i helklass parallellt med denna förståelse, genom 

elevers aktiva deltagande i framtagande av kursplaneringar i början av läsåret inom olika kurser. Detta görs 

också som grund för det ämnesövergripande arbetet på skolan som har utvecklats kraftfullt de senaste åren, 

där läsårsstart 2020 visar att alla klasser har minst ett inplanerat ämnesövergripande arbete, men de flesta har 

en handfulla sådana inplanerade under läsåret 2020-2021. 

 

SLUTSATSER 

Två parallella processer måste förstärkas framgent, vilket redan görs, och det är att skapa mindre utrymmen för 

elever att impulsivt hitta på olika saker/beteenden som strider mot vår värdegrund och dra med andra elever 

eller växelverka med andra elever att skapa den dynamiken där eleverna dras med. Detta görs genom utvecklat 

pedagogiskt ledarskap i klassrummet och god vuxennärvaro på hela skolan, nolltolerans och agerande direkt 

när någonting händer utifrån överenskomna rutiner. Nästa process är att förstärka mentorns roll ytterligare 

och bra mentorsarbete med värdegrundsarbete och olika källkritiska övningar och värderingsövningar samt 

övningar som syftar till socialisation och reflektion i skolans fostransuppdrag. Detta görs med olika koncept och 

även vårt centralt framtagna koncept inom NTI genom NTI preparation week. Trivsel på gemensamma ytor och 

”broken window”-teori är ett centralt tema för att bygga respektfulla miljöer och status där eleverna tar hand 

om sin egen skola och varandra eftersom de upplever sig respekterade och har tilltro till den 

utbildningsinstitution de går på.  
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Fokus framöver för skolans utvecklingsarbete finns beskrivet i vår lokala arbetsplan för läsåret 2020-2021, 

vilket sammanfattningsvis stipulerar följande målsättningar inom respektive kategori. 

Undervisning 

1. Att alla klasser ska ha minst ett ämnesövergripande arbete. 

2. Att det upplevda lustfyllda lärandet ska öka i NKI under VT21 till 70 % svarande skala 7-10. 

3. Att alla kurser ska vara planerade i Google Classroom, att de delas med rektor och specialpedagog och att 

bedömningstillfällen harmonierar med lokala överenskommelser frekvenser och förståelse extra anpassningar 

utifrån EHT och klasskonferenser. 

4. Utveckling av det gemensamma prov- och inlämningsschemat för att säkerställa hållbar arbetsbelastning för 

elever. 

5. Att stärka infärgningen av tech, entreprenörskap och humanism i skolans samtliga kurser. Att inom ramen 

för detta utveckla Makerspace/VR/AR/MR-pedagogik utifrån många kursers centrala innehåll så att verktyget 

används på ett relevant sätt för att stärka lärandet. 

Närvaro 

1. 90 % total närvaro bland samtliga elever 

2. Att det delegerade ansvaret för att utreda frånvaro hanteras av mentor, men där det finns ett kollegialt 

intresse att uppmärksamma problematisk frånvaro, vilket har utvecklats över tid med ansvarstagande. 

Fortsättning på bra administration SchoolSoft så att alla grupper kan närvarosättas i systemet och att inga 

extragrupper förvränger statistik samt att alla följer Academedias riktlinjer för närvarohantering. I detta ingår 

även att se över så att den garanterade undervisningstiden följs i sin helhet. 

3. Utveckla vikariepoolen ytterligare lokalt så att så få lektionspass som möjligt blir inställda eller inte har 

personal tillgängliga under hela lektionspasset. 

Utveckling av extra anpassningar och åtgärdsprogram 

1. Att genomlysa EWS minst en gång i månaden utöver de centralt faststämda.  

2. Att det specialpedagogiska innehållet i boken Skolkompassen ska vara bekanta för alla lärare beträffande 

extra anpassningar och ett aktivt kollegialt lärande om detta på lärteamstillfällen. 

3. Att studietekniska frågor även ska belysas i samband med förståelse för extra anpassningar och att varje 

extra anpassning har ett träningsperspektiv utifrån ovan nämnda litteratur. 

4. Målsättning att halvera antalet åtgärdsprogram med grundinställningen att förstärka effekten av extra 

anpassningar ytterligare och kollegialt lärande om framgångsrika extra anpassningar för eleverna och 

utveckling av den egna klassrumspraktiken som lärare. 
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Utveckling av en proaktiv elevhälsa 

1. Att stärka kartläggning av KASAM som utgångspunkt inför främjande av hälsosamma vanor och diskussioner 

om detta. Mentorskapet har en tydlig koppling i detta beträffande hälsoarbetet. 

2. Att stärka samarbetet med lokala aktörer för elevers trygghet och hälsa. Detta kan innefatta 

Ungdomspolisen, kommunalt aktivitetsansvar, ungdomsgruppen och andra aktörer 

OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Sundsvall har NTI Gymnasiet Macro AB som huvudman, som i sin tur ingår i AcadeMedia. 

Verksamheten NTI Gymnasiet består av 28 etablerade skolor i 20 städer, samt en nystartad skola HT20 

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

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

IT-programmet 32 29 23 

TE-programmet 40 57 25 

ES-programmet 13 16 15 

Totalt* 85 102 63 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

2019-2020 hade skolan 18,8 tjänster på rektor och lärare och utöver det 2,5 tjänster på elevassistenter. 

Elevhälsan bestod av 3,4 tjänster tillsammans med inhyrd personal från SkolPool för skolpsykolog och 

skolläkare. 72,6 % av lärarna är behöriga. De obehöriga lärarna undervisar i skolans yrkeskurser. 

Under läsåret hade vi 7 lärare på 100 elever och 2,4 övrig personal per 100 elever. 

Skolans inre organisation kan beskrivas som ett enda arbetslag, som styrs av skolans ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen består av rektor, förstelärare, skolkoordinator, och specialpedagog. 

LOKALER 

Lokalen ligger centralt i staden invid stora torget. Lokalerna är ändamålsenliga för skolverksamhet och 

anpassade helt utifrån våra behov. De senaste tre åren har vi renoverat toaletter, grupprum och ett nytt 

ventilerat labbutrymme samt sitt- och trivselytor. Nytt för läsåret 2020 är ett expanderat och fullgott 

Makerspace för befintliga kurser och även arbete mot satsning gymnasieingenjör. 
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Vi har en egen idrottssal som ligger 5 minuters gång ifrån skolans huvudbyggnad.  

Skolans huvudbyggnad är för tillfället på 2174 kvadratmeter bestående av 20 lektionssalar, elevytor och 

arbetsrum för lärarna. Vår kemisal ligger på våning två i skolan. Salen används även för fysik- och 

tekniklaborationer. 

Samarbete med Kulturmagasinet sker för tillgång till skolbibliotek. Nytt för slutet av detta läsår är investering i 

eget skolbibliotek för läsåret 2019-2020, vilket nu kommer realiseras med biblioteksplan. 

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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