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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

Ett huvudmål för mig inför detta mitt första “hela” läsår på NTI Umeå var att prioritera 

skapandet av en stödjande strukturerad miljö för undervisning och lärande.  Jag har därför 

arbetat med skolans strukturer i allt från administration till elevhälsa för att underlätta 

genomförandet av kärnuppdraget. Under läsåret har starkt fokus legat på kollegialt lärande 

och samarbete över kurser. Vi har också utvecklat vårt arbete med mentorskap för att ge 

våra elever stöd och trygghet, nästan samtliga elever anser sig trygga på skolan enligt 

elevenkäten. Vi har också utvecklat vårt makerspace och inlett arbetet med AR/VR-labb. Vi 

startade om  gymnasieingenjörsåret i nya lokaler och vi har jobbat med nya partners i den 

arbetsplatsförlagda utbildningen utomlands. Vid stängningen av skolan pga 

corona-pandemin ställde skolan omedelbart om till fjärrundervisning och hade dagen efter 

belutet om stängning undervisning enligt schema online tack vare lärarnas professionalitet 

och kreativitet. Fjärrundervisningen gav oss nya lärdomar och vi såg både möjligheter men 

också utmaningar som vi tar med oss in i kommande läsår. Vi kunde under våren se en stark 

ökning av sökande till vår skola vilket naturligtvis är ett kvitto på det goda arbete vi gör. 

 

Petra Norqvist, rektor 
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VÅR VISION 

NTI Gymnasiet ska vara Sveriges ledande gymnasieskola inom Tech, Science, Business och 

Design. När våra elever lämnar oss ska de kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. 

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

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

Med de nationella målen för utbildning menas de mål som anges i skollagen, läroplanerna 

och andra författningar som reglerar verksamheten. Ytterst handlar det om att alla barn och 

elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av förutsättningar och 

bakgrund. VÅr målsättning är alltid att våra elever ska få en god utbildning samtidigt som de 

är nöjda med sin utbildning och är trygga i skolan.  

I vårt kvalitetsarbete har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt:  

● Den funktionella kvaliteten handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill 

säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.  

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

egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

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

arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag (till exempel 

att eleverna får en likvärdig undervisning av god kvalitet och att eleverna får särskilt stöd 

om det behövs för att nå utbildningsmålen).  

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul (se bilaga 1). Kvalitetsarbetet och 

resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas kontinuerligt under läsåret, 

samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 

undervisningsutvärderingar, enkäter, proaktiva elevavstämningar och resultat i form av 

betyg och nationella provresultat. Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans 

kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan tas fram för hur vi ska arbeta vidare 

mot högre måluppfyllelse kommande läsår. 
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RESULTATREDOVISNING 

Ett kvalitetsbegrepp som används inom NTI Gymnasiets skolor är funktionell kvalitet. Det 

handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen 

och varje programs examensmål.  

 

ANDEL MED EXAMEN OCH GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG – AVGÅNGSELEVER 2020 

 

 

Diagrammen visar att vi enbart  76% respektive 67% av eleverna på  TE och EE-programmen 

tog gymnasieexamen. Detta var långt ifrån vårt mål och kräver en djupare analys. 

Diagrammen visar vidare att 100% av flickorna tog gymnasieexamen och enbart 73% av 

pojkarna.  
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Diagrammen nedan visar hur betygen fördelats på de olika programmen samt hur 

fördelningen ser ut uppdelat på kön. 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

 

 

 

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. 
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NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL 

 

Vi kan se att vårt arbete har resulterat i en tydlig ökning nöjda elever som trivs på vår skola. 

Ett kvitto på att vi är på rätt väg.  

 

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  

Undervisningsorganisationen innefattar dels rektors organisation av ramarna för 

undervisningen utifrån skolans mål och våra givna förutsättningar men också hur den 

enskilde läraren organiserar sin undervisning med sina elever. Nedan beskrivs rektors 

organisation av undervisningen samt det kollegiala lärandet på enheten.  

Skolan har fyra program med en årskurs i varje förutom Handelsprogrammet som detta år 

inte finns i åk 2. TE och EE utgör de större grupperna medan HA och ES är grupper om 10-16 

elever, detta påverkar organisationen av ramarna för undervisningen. Våra förhållandevis 

små lokaler påverkar även de de yttre ramarna för undervisningen organiseras.  

Eleverna på TE och EE  läser samtliga kurser utom det individuella valet, i sin egen klass. 

Eleverna i HA och ES samläser kurser i gymnasiegemensamma ämnen. Eleverna i åk 2 och 3 
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har i möjligaste mån behållit samma lärare i exempelvis svenska och engelska för 

kontinuitet.  

Alla elever har en mentor som i möjligaste mån följer hen genom de tre åren. Mentor har 

under året fått ett förtydligat uppdrag vilket har till syfte att skapa en tillitsfull relation till 

eleven och att tidigt  kunna identifiera eventuella svårigheter där eleven kan behöva stöd av 

EHT eller extern aktör. Varje vecka har klassen en schemalagd timme med sina mentorer. 

Varje morgon serveras frukost till de elever som så önskar. 

En gång i veckan träffas EHT, rektor samt undervisande lärare på varje enskilt program på sk 

programtid. Där lyfts elever och grupper med olika inlärningssvårigheter, frånvaro och andra 

utmaningar för en dialog. Underlag för dialogen är lärarnas utsagor, EWS (vårt system för att 

tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen) och EHT:s kunskaper om 

eleven.  Extra anpassningar utvärderas och revideras. Behov av kartläggningar, kontakt med 

kurator eller skolsköterska och/eller behov av träff med elev och ev. förälder tillsammans 

med mentor och rektor/EHT lyfts.  

En gång i veckan på sk lärteamstid, arbetar lärarna under ledning av förstelärarna med 

kollegialt lärande i olika former. Detta läsår har, i enlighet med vår arbetsplan,  fokus legat 

på ämnesövergripande arbete i makerspace samt en kurs i betyg och bedömning. Arbetet 

med Active Learning Classroom (ALC) har pågått parallellt.  

En god överföring från grundskolan för elever med särskilda behov genomförs i viss mån 

beroende på avlämnande skola. Under året har tilläggsbelopp sökts för sammanlagt 4 elever 

vilka samtliga har beviljats.  

När skolan stängdes pga Corona-pandemin startade dagen efter fjärrundervisning enligt 

schema. Sammanfattningsvis fungerade upplägget bra och eleverna var framförallt 

inledningsvis entusiastiska. Vi hade en bättre närvaro än vi brukar ha under 

fjärrundervisningen. Några elever ombads komma till skolan och arbeta. Vilka effekter de 

drygt 10 veckorna med fjärrundervisning haft på våra elevers resultat  är svårt att dra några 

slutsatser kring. Vi vet att några elever hade mycket svårt med motivation och några elever 

med behov av stöd hade vi mycket svårt att nå. Flera elever i åk 3 blev tvungna att avbryta 

sin APL då de företag de arbetade på stängde. Dessa elever fick dock nya uppdrag av lärarna 

som ordnade nya samarbetpartners. Positiva effekter av fjärrundervisningen har noterats av 

lärarna i upplägg av lektioner, något de tar med sig in i ordinarie klassrumsundervisning.  

 

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Undervisningsutvärderingar som genomförts av skolans elever under läsåret visar att 

eleverna är betydligt mer nöjda med lärarnas undervisning denna höst jämfört med 2019. 
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Nyckelmått “Jag är nöjd med undervisningen på min skola”. Ur elevenkäten 2020  

Elevernas syn på hur mentorskapet har fungerat har en stor ökning nöjda elever vilket visar 

att satsningen på mentorskapet enligt vår arbetsplan har varit lyckat och kommer att 

förfinas ytterligare inför kommande läsår. 

Studiero har varit ett prioriterat område och har enligt enkätundersökningar förbättrats 

något, lärarnas upplevelse samstämmer med elevernas och vi har identifierat vissa grupper 

där arbetet behöver intensifieras. En problematik är att skolan enbart har ett grupprum att 

tillgå och majoriteten av lektionssalarna är små, detta påverkar naturligtvis arbetsmiljön.  

Lärargruppen är överlag vana att arbeta med extra anpassningar och dessa utvärderas och 

utvecklas bland annat under programtid. Utvärderingar har visat att lärarna önskar arbeta 

mer strukturerat med framförallt utvärderingar av anpassningarna. Man önskar utveckla 

EWS-matrisen så att den blir mer av ett stöd för lärarna.  

Ett av våra mål i arbetsplanen var Vid läsårets slut har all personal utbildats i betyg och 

bedömning för att stärka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Under läsåret har 

samtliga gått Karlstad Universitets kurs i betyg och bedömning under ledning av 

förstelärararna. Kursen uppfattades som givande, framförallt samtalen med kollegor.  

Lärteamen är vårt forum för kollegialt lärande och har under detta läsår fått mer tid i 

schemat än tidigare läsår . Arbetet i Lärteam är uppskattat av lärarna vilket visar att det finns 

ett stort intresse för kollegialt lärande. Utöver kursen i Betyg och Bedömning har vi arbetat 

vidare med fortbildning i vårt ALC (Active learning Classroom) då ett av våra mål i 

arbetsplanen var att samtliga lärare skulle vara trygga i ALC. Tyvärr fick detta avbrytas pga 

pandemin. Vi har också arbetat ämnesövergripande i makerspacemiljön vilket  även det var 

ett av våra mål i arbetsplanen.  

Ett av våra mål i arbetsplanen var Vid läsårets slut har vi en fungerande struktur för extra 

anpassningar och särskilt stöd. Programtiden är vårt forum för elevfrågor. Syftet ska vara att 

lyfta elever som lärarna upplever har svårigheter och mötet ska komma fram till vilken väg 

skolan ska gå för att stötta eleven och läraren.  Programtiden har utökats något detta läsår 

men tiden uppfattas som knapp trots detta. Ett förtydligande av vad programtiden ska 

användas till är nödvändigt för att få stringens i mötena. Det upplevs fortfarande otydligt 

vilket uppdrag elevhälsan har och vilka gränsdragningar mellan professionerna som gäller. 

Arbetet med extra anpassningar genomförs på ett mycket ändamålsenlig vis av lärarna, man 

önskar en viss samordning av anpassningarna och bättre möjligheter till utvärdering vilket vi 

jobbar vidare med kommande läsår.  
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En särskild analys har gjorts av tänkbara orsaker till den låga måluppfyllelse som TE17 och 

EE17 haft. Sammanfattningsvis ser lärarna som undervisat i klasserna att det första året var 

problematiskt då rektor, speciallärare och SYV saknades och det fanns många elever med 

behov av stöd. Många elever hade samlat på sig en stor andel F efter åk 1 och hade inte 

förmåga att “jobba ikapp” under följande två år då problematisk frånvaro var en bidragande 

orsak. Sedan ny rektor började vt -19 har rektor, mentorer och EHT haft enskilda träffar med 

eleverna och ibland även deras föräldrar för att stötta i studierna. Anpassningar och särskilt 

stöd, ex har vissa elever fått reducerad studieplan för att orka med, har satts in och några 

elever har också fått hjälp av externa aktörer.  

 

SLUTSATSER 

Resultat och analys av resultat visar att tidiga insatser är A och O för våra elever. Vi behöver 

få till goda överlämningar när vi får nya elever i åk 1 och mentorerna i åk 1 behöver arbeta 

med elevsamtal redan i terminens inledning för att fånga upp eventuella utmaningar men 

framförallt för att skapa tillitsfulla relationer. Specialpedagog måste ha en tydligare roll i 

arbetet med de elever i åk 1 som vi redan vid terminsstart ser behöver stöd.  

Lärarna efterlyser i utvärderingar modeller för att kunna ge eleverna konstruktiv och 

framåtsyftande feedback vilket kommer att vara ett utvecklingsområde nästa läsår.  

Arbetet med att hjälpa elever i åk 2 och 3 med F i olika kurser som bland annat beror på 

pandemin kommer under kommande läsår att prioriteras. Vi kommer att arbeta med att 

utveckla undervisningen och bedömningsmodeller och vi kommer att ha lovskola under v 44.  

Arbetet med att förtydliga elevhälsans uppdrag måste fortsätta och specialpedagogen måste 

i större utsträckning vara tillgänglig för lärarna. Återkoppling från EHT måste bli tydligare för 

att ge en förståelse för vilka insatser som görs.  

Sammanfattningsvis finns en stark kultur på skolan som förordar öppenhet, samverkan, 

normer för beteende och en vilja att utveckla arbetsformer som främjar samsyn i 

undervisningen. Detta  

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET 

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator och specialpedagog och leds av rektor. 

Skolläkare och skolpsykolog tas in vid behov. EHT träffas en gång varje vecka där elever lyfts 

av teamet och/eller lärare. Under EHT-träffarna pågår samtalat kring elever som behöver 

pedagogisk stöd och psykosocialt stöd. Beroende på vilket stöd eleven behöver har 

insatserna fördelats utifrån elevhälsans professioner. Mötet dokumenteras. 
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Elevhälsoteamet har träffat arbetslagen en gång i veckan under s.k. programtid där lärarna 

har fått möjlighet att diskutera elever ur ett elevhälsoperspektiv.  

 

Kurator och skolsköterska har under höstterminen-19 varit med under lektioner för att lära 

känna nya elever och skapa relationer. Kurator och skolsköterska har också föreläst om 

stress och sömn för en klass där detta önskades. Kurator har deltagit i en lektion om 

värdegrund och deltagit i likabehandlingsteamets träffar.  

 

Under fjärrundervisningen skapade kurator och skolsköterska ett classroom för alla skolans 

elever där de kunde få tips och råd om studieteknik, kost, mående och träning. Genom att 

uppmuntra elever att ta kontakt med elevhälsan under fjärrundervisningen och att 

skolsköterskan kunde ha möjlighet att ha hälsosamtal med elever per telefon har elevhälsan 

fångat upp de elever som varit i behov av stöd. Skolsköterska och kurator har tagit kontakt 

med elever som fått/haft hög närvaro under fjärrundervisningen och försökt reda ut vad 

frånvaron beror på.  

Specialpedagogen har i huvudsak arbetat med kartläggningar och åtgärdsprogram samt en 

del 1-1arbete med en handfull elever. Ett av målen för detta läsår var att skapa en tydlig 

struktur för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Rektor har under året arbetat 

med åtgärdsprogram, ansökningar om tilläggsbelopp, elev - och föräldraträffar mm inom 

ramen för elevhälsoarbetet. 

Ett av målen för innevarande läsår var att stärka och förtydliga mentorsuppdraget bland 

annat för att tidigt identifiera frånvaro. Bland annat genom att ett ny rutin för arbetet med 

frånvaro implementerats. En stor del av ansvaret har legat på mentor. Skolkurator, 

skolsköterska och rektor har haft kontakt med enskilda elever med hög frånvaro.  

 

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Elevhälsoarbetet blev mycket utmanande under fjärrundervisningsperioden, dvs från och 

med 18/3 till terminsslut. Specialpedagogen arbetade från hemmet och hade svårt att nå 

elever. Kurator arbetade med att ha kontakt med elever via sms och telefon. Trots att vi tog 

in en handfull elever till skolan då vi bedömde att deras studieresultat skulle påverkas 

avsevärt negativt under pandemin fanns där elever som vi inte nådde. Att skolsköterskan 

efter några veckor kunde börja hålla sina hälsosamtal med elever i åk 1 på distans blev en 

förbättring. Kurator och skolsköterska hade för avsikt att befinna sig mer i klassrummen 

vilket fick utgå.  

Det närvarofrämjande arbetet har varit ett av våra mål i år; Vid läsårets slut har NTI Umeå 

ett väl fungerande arbete med elever med långvarig skolfrånvaro. Arbetet har säkrats upp 

med nya strukturer och tydlighet i ansvarsområden. Skolsköterska och kurator har varit 

delaktiga i arbetet främst genom samtal och kontakter.  Kurator har stöttat mentorer i 

arbetet med frånvarokartläggning och analys. Skolsköterska och kurator har också hjälpt 
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elever att få kontakter med aktörer utanför skolan. Arbetet har resulterat i en bättre närvaro 

och färre elever med långtidsfrånvaro. 

Ett av målen i årets AP var “vid läsårets slut har vi en fungerande struktur för extra 

anpassningar och särskilt stöd”, detta mål har inte uppfyllts till fullo i fråga om arbetet med 

särskilt stöd vilket måste utvecklas. Dels måste lärarna få en förståelse hur arbetet med 

anmälan och kartläggning ser ut och dels måste specialpedagogen ha ett närmare samarbete 

med lärarna. Det specialpedagogiska uppdraget har inte varit tillfredsställande under året då 

tjänsten krymptes till 30% 1/1 -20, till detta kom pandemin. Återkoppling till lärarna måste 

ske i större utsträckning från elevhälsan i stort för att skapa transparens och tydlighet. 

 

SLUTSATSER 

Programtiden är en viktig del i arbetet med elevhälsa och denna ska utvecklas och förfinas. 

Utvärderingar visar att lärarna tycker att detta är ett bra tillfälle att lyfta elever med 

utmaningar och koppla detta till EWS för att gemensamt hitta goda exempel på anpassningar 

samt få stöd av rektor och EHT. En tydlig gränsdragning mellan de olika professionernas 

uppdrag behöver göras och en utveckling av specialpedagogens uppdrag är nödvändig. EHT 

behöver arbeta mer konsultativt och skolpsykologen behöver nyttjas bättre. De 

förebyggande och hälsofrämjande gemensamma insatser som kurator och skolsköterska gör 

i klasserna ska fortsätta och deras arbete med att stötta elever med problematisk frånvaro 

fortsätter. Arbetsgången med kartläggningar och åtgärdsprogram måste tydliggöras för 

lärarna bland annat genom användningen av EWS. EWS kommer att förändras utifrån 

önskemål från lärarna, detta görs för skapa mer tydlighet kring användningen av EWS för 

lärare och EHT. Under höstterminen kommer ett arbete med elever som har F att 

intensifieras genom att mentor/rektor/undervisande lärare kontaktar varje elev och gör en 

plan för prövning. Några av mattelärarna kommer att ha utrymme för stödundervisning i 

sina tjänster för att kunna uppfylla ett önskemål från elever och tillgodose ett stort behov 

som finns på skolan. Målet ska vara att ingen elev ska lämna åk 1 med F i matematik.  

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV ARBETSFÖRLAGT LÄRANDE 

APL genomförs på IT-programmets åk 2 och 3 samt på handelsprogrammets åk 2 och 3. 

Biträdande rektor har övergripande ansvar för APL. 

Under läsåret 19/20 en APL-samordnare arbetat ca 20% på IT-programmet för att kunna 

utveckla arbetet med kvaliteten på  APL-platser , vi har haft svårigheter att få plats till 

samtliga elever.  APL-samordnaren har getts tid att åka runt och besöka alla potentiella 

praktikplatser och detta har resulterat i att vi i år har ökat antalet kvalitativa platser och även 

kommer att ha ännu bättre förutsättningar under HT 20. Dock har detta försvårats avsevärt 

maa Corona. 
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APL-platserna kvalitetssäkras via besök, möten och utvärdering av tidigare platser. 

Handledarutbildning har erbjudits men ingen antog erbjudandet i år. Trepartssamtal har 

genomförts med undervisande lärare närvarande och dessutom har eleverna haft 

APL-uppgifter som redovisats på skolan och bedömts av undervisande lärare. Programråd 

var inplanerat till vårterminen men fick utgå maa Corona.  Sex elever från IT-programmet 

gjorde praktik på Irland under VT20. Dessa elever fick avbryta sin APL i förtid maa av Corona. 

De elever som pga Corona varit tvungna att avbryta sin APL har haft skarpa uppdrag som har 

kunnat genomföras på skolan och/eller hemifrån.  . 

APL och den skolförlagda utbildningen kopplas ihop genom APL-uppgifter som redovisas på 

skolan samt trepartssamtal med undervisande lärare. Eleverna har under sina 

praktikperioder haft en dag på skolan med gymnasiegemensamma ämnen och fyra dagars 

praktik. 

På handelsprogrammet har APL-samordningen genomförts av yrkeslärare. Kvalitetssäkring 

av praktikplatser görs löpande. Handledarutbildning erbjuds men det är få handledare som 

genomgår den (troligen p.g.a. tidsbrist). Bedömning sker delvis via trepartssamtal som 

genomförs två gånger under praktikperioden och delvis genom APL-uppgifter som 

genomförs på praktikplatsen och redovisas på skolan där de bedöms av lärare. Programrådet 

fick detta år utgå maa Corona. Under VT20  gjorde en handelselev praktik på Malta. 

 

UTVÄRDERING AV ARBETSFÖRLAGT LÄRANDE 

APL och den skolförlagda utbildningen kopplas ihop på ett bra sätt då eleverna efter två hela 

veckors  APL i både åk 2 och 3 därefter har praktik två dagar i veckan vilket gör att man på 

ett bra vis kan koppla det de gör på praktiken till undervisningen och genomföra/redovisa 

APL-uppgifter kontinuerligt. Vilka kursmoment som delvis förlagts till APL har tydliggjorts i en 

matris och diskuteras under trepartssamtal. Ingen av eleverna på HA behövde avbryta sin 

APL maa Corona. 

APL är en del av det systematiska kvalitetsarbetet genom att det ingår frågor om APL i 

elevenkäten och genom att APL utvärderas varje år. 

 

SLUTSATSER 

Vi behöver utveckla samarbetet med branschen inom IT-programmet för att säkra att vi har 

platser till våra elever. Detta kommer att ske genom en tydlig satsning på IT-APL under 

läsåret 20/21. I och med pandemin är utmaningen än större och ett viktigt arbete under 

kommande läsår kommer att vara att hitta skarpa projekt till elever som inte får en 

APL-plats. Vi bedömer att eleverna på Handelsprogrammet kommer att få platser då 

biträdande rektor har ett stort nätverk inom branschen. Dessa näringar är heller inte 

drabbade av pandemin i samma utsträckning som IT-branschen.  
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Vi kommer att arbeta strukturerat med APL utomlands för att få ett större intresse från 

eleverna. Detta läsår kanske inte tillåter någon utlands-APL men arbetet genomförs ändå 

under läsåret 20/21 i syfte att verka proaktivt.  

 

NORMER OCH VÄRDEN 

ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN 

Läroplanens värdegrundsuppdrag har en central roll i undervisningen på NTI i Umeå. Skolan 

har en arbetsgrupp TFL (teamet för likabehandling) som systematiskt arbetar med 

likabehandlingsfrågor. I början av läsåret 19/20 utökades TFL med tre representanter, detta 

för att skapa en legitimitet för gruppen i kollegiet i övrigt. Ett par externa aktiviteter har 

genomförts under läsåret, t.ex. rollspelet På flykt med Röda korset och utställningen 

Schyssta killar på Kvinnohistoriskt museum. Fjärrundervisningen gjorde att några aktiviteter 

fick ställas in.  

Vissa riktade aktiviteter har genomförts i vissa kurser, t.ex. Språkets makt i början av åk 1 i 

svenska 1 och engelska 5 samt skolbio för hela åk 1 i engelska. Dessa aktiviteter hamnar lätt i 

de kurser där TFL-representanter är undervisande lärare och vi behöver få mer inblick i vad 

som görs i andra kurser. Vi har för avsikt att lärarna ska arbeta normkritiskt och information 

om detta i form av en normkritisk checklista sitter uppe på alla klassrumsdörrar. 

 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Den verksamhetsgemensamma likabehandlings - och värdegrundsenkäten  samt den 

koncerngemensamma elevenkäten visar mycket goda resultat. Detta visar att de insatser vi 

gjort har fått resultat. Bland annat har vi arbetat med studiero som ett fokusområde. Att 

utöka TFL har varit framgångsrikt då de har kunnat arbeta mer systematisk med att få dessa 

frågor att bli en självklar del av verksamhetens alla nivåer.  TFL upplever att skrivandet av 

planen för likabehandling tar mycket tid för dem och inför 2021  kommer teamet inte att ha 

samma ansvar för texten i planen. 
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SLUTSATSER 

TFL ska även fortsättningsvis få en dag på höstterminen då de planerar upp årets arbete. 

Detta ha visat sig vara framgångsrikt och absolut nödvändigt för att få fokus på frågorna. 

Bland annat ska teamet gå igenom den normkritiska checklistan med personalen i 

workshop-form under uppstartsdagarna. Under v 44 kommer teamet att ha en heldag med 

personalen. Teamet kommer att ta fram en tydlig rutin för hur vi anmäler och arbetar med 

kränkningar.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Läsåret har präglats av att halva vårterminen bedrevs som fjärrundervisning. Skolan kom 

omedelbart igång med detta och arbetade enligt schema dagen efter myndigheternas beslut 

om skolstängning. Detta påverkade i viss mån våra elevers resultat. Vi hade dock en ovanligt 

lågt andel elever som tog gymnasieexamen vilket vi lagt extra mycket tid på att genomlysa 

och analysera orsaker till. Under läsåret har ett antal utvecklingsområden identifierats vilka 

14 

 



vi kommande läsår ska  arbeta med för att öka måluppfyllelsen. I huvudsak handlar det om 

olika perspektiv på undervisningskvalitet men också på rent strukturella områden gällande 

bland annat elevhälsan och arbetet med tidiga insatser.  
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Umeå  ingår i NTI Gymnasiet, som i sin tur ingår i AcadeMedia. NTI Gymnasiet 

består av 28 etablerade skolor i 20 städer, samt en nystartad skola HT20.  

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

 

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

IT-programmet 16 24 19 

TE-programmet 23 26 23 

ES-programmet 14 11 9 

HA-programmet 13 - 11 

Gymnasieingenjör 11   

Totalt* 66 + 11 T4 61 62 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

På NTI Gymnasiet i Umeå arbetar 18 lärare, en rektor, en biträdande rektor, 1 SYV, en 

specialpedagog, en kurator, en skolsköterska, psykolog och läkare vid behov, en 

administratör samt tre elevassistenter och en skolvärdinna.  

LOKALER 

Skolan ligger mitt i centrala Umeå i shoppingcentret Utopia. Lokalerna är relativt nybyggda. I 

skolan finns utöver lektionssalar även bibliotek samt ett makerspace. Eleverna äter sin lunch 

på olika restauranger i direkt anslutning till skolan. Idrottsundervisningen äger rum i 

idrottshallar och på gym i kommunen.  

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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