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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/2020 

Det har varit ett annorlunda läsår på många olika sätt. Skolans arbetsplan för läsåret var ambitiös och satte 

höga mål. Arbetet under året har emellertid präglats av planering inför stundande flytt samt under vårterminen 

ett omfattande arbete med att skapa förutsättningar för god skolgång trots påverkan av covid-19. De formella 

resultaten blev emellertid goda, och såväl personal som elever är nöjda med undervisning och ledning. De 

lärdomar som vi dragit av fjärr- och distansundervisning hoppas vi ska bidra till att utveckla vår undervisning i 

rätt riktning.  

Arbetet med att tillgängliggöra undervisningen för fler elever fortsatte, och diskussionen kring detta har varit 

livlig och engagerad. Vi ser att det är en alltjämt pågående process och att vissa elever/problem inte alltid 

fångas upp i våra modeller (EWS) behöver vi ha i åtanke i det löpande arbetet.  

Ett övergripande mål under året har också varit att tydligt stötta personalen på ett sätt som kunde ge dem 

tilltro till sin egen profession, en förståelse för det ansvar och de uppdrag som varje medarbetare har och en 

känsla av att vara stolt över sin arbetsplats. Detta har gjort genom förstärkt elevhälsa, tydliga 

arbetsbeskrivningar, medarbetarsamtal och resursfördelning i syfte att möta elever och personalens behov.  

Att fortsätta utveckla undervisning mot tech, science och IT kommer att fortsätta och intensifieras i och med 

flytten. Många lärare och arbetslag ligger långt fram medan andra kommer att behöva göra större förändringar 

för att möta det nya. Vårens arbete med fjärrundervisning gav en unik möjlighet för många lärare att börja 

använda befintliga system och läromedel på ett helt nytt sätt. Denna punkt kommer alltjämt vara fokus under 

kommande läsår. 

Arbetet med ökad närvaro har framför allt lett till en ökad förståelse för vilka insatser som ger skillnad, och en 

större förståelse för närvarons betydelse och hos elevhälsan även om samsynen kring ansvar och orsak-verkan 

ännu inte ligger helt i linje.  

Praktiknära forskning inom ramen för ULF har under året påbörjat resan ordentligt, och inför nästa läsår tar vi 

nästa steg med delade tjänster vid institutionen för informationsteknologi. Tyvärr avbröts några processer 

under året med anledning av covid-19, men vi hoppas på en ordentlig nystart kommande år. 

Det som mest präglat året har dock varit den stundande flytten, präglat av både positiv förväntan och oro inför 

det stundande nya. I skrivande stund ser allt ut att bli som planerat, och med 18 års skola nedpackad i flyttlådor 

går vi på en välförtjänt sommarledighet.  

Uppsala juni 2020 

Henrik Jonsson Sarah Hagberg 

tf. rektor bitr. rektor 
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VÅR VISION 

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

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

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

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

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

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

I vårt kvalitetsarbete har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt:  

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

finns i läroplanen och varje programs examensmål.  

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

förväntningar och önskemål på utbildningen.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDEL MED EXAMEN OCH GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG – AVGÅNGSELEVER 2020 

 

 

93 % av skolans elever avslutade studierna med examen vilket är en minskning med 3-4 procentenheter 

jämfört med föregående läsår. Vid närmare analys ser vi två möjliga förklaringar. Den ena och den mest 

påfallande är de elever, främst på teknikprogrammet, som skolan inte förmådde följa upp med anledning av 

fjärrundervisning.  

Det andra var elever med kort skolgång i Sverige som inte blev godkända, kanske som en följd av att många 

fjärrundervisningsuppgifter hade karaktären av ensidig texttung läsning och produktion samt svårigheter att ge 

stöd i engelska. Skolan kommer återigen att göra en ordentlig satsning på språkstödjande arbetssätt, 

undervisningen i svenska som andraspråk samt stöd i engelska. 

Uppdelat på kön ser vi att flickor tar examen i något högre grad än våra pojkar. Med en liten andel flickor på 

skolan kan inga slutsatser dras enbart utifrån statistiken.  
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Det genomsnittliga betygspoängen för de olika programmen går upp och ner. Vi har många program, varav 

några har ett litet antal inskrivna elever vilket gör att examensgrad och betygspoäng av statistiska skäl varierar 

mer över tid. Naturvetenskapsprogrammet har en större minskning, men även det handlar om få elever varav 

ett flertal inte hade sökt vår skolas inriktning i första hand.  

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

Den totala andelen F i betygskatalogen har minskat med en procentenhet, vilket är glädjande då denna siffra är 

central i vårt kvalitetsarbete och inte helt enkel att direkt påverka. Vi ser över tid en långsam förbättring, vilket 

vi ser som en garant för att kvaliteten de facto ökar och inte ska ses som resultat av enskilda och kortsiktiga 

insatser. Som tidigare är det en mindre andel elever som står för en betydande andel icke godkända betyg. I 

dessa fall behöver vi eskalera inslagen av särskilt stöd, eftersom vi tydligt kan se att extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen inte är tillräckliga. Korrelationen mellan många F och hög frånvaro är 

också betydande. Vi tar med oss den insikten, och kommer att arbeta för att analysera och utreda elevernas 

frånvaro än mer under kommande läsår.  

 

Vi har relativt stabila siffror från år till år med en jämn fördelning av betygsstegen i de flesta kurser. Några 

kurser med hög andel F är den valbara matematikkurserna med enstaka elever, t.ex. Matematik 2a och 

Matematik 3b. Matematikkurserna på teknikprogrammet har många icke godkända betyg, och där har vi 
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försökt få till kontinuitet och erfarenhetsutbyten över tid så att samma lärare får möjlighet att utveckla 

undervisning och bedömningspraktik tillsammans. Därtill erbjuds stöd i form av räknestugor och deltagande i 

sommarskola.  

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 

 

Av de senaste årens siffror går det att se att vi har en stabilitet i vår verksamhet när det gäller trivseln på 

skolan, vilket är något som kan ses över en lång period bakåt i tiden. När det kommer till nöjdhet och 

rekommendationsgrad så har dessa mätvärden sjunkit. Skillnaden är inte stor, och om vi tittar lite närmare på 

varför förändringen har skett, så ser vi att detta i allmänhet rör enskilda klasser och program vilket vi har tagit 

med oss i det dagliga arbetet i syfte att öka förståelsen för vissa gruppers särskilda förutsättningar utifrån 

elevsammansättning och hur lärare möter behov på gruppnivå.  

Under året och under en längre tid har vår strategi varit att lägga fokus på god undervisning, då vi tror att det 

är det som bäst korrelerar med nöjdhet, rekommendation och trivsel. Vi kommer att fortsätta med arbetet i 

enlighet med denna strategi, och menar att tillsammans med övriga studiesociala och programutvecklande 

aktiviteter så är vi rätt väg.  
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN  

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

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

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

● Undervisning och kollegialt lärande 

● Elevhälsoarbete 

● Arbetsplatsförlagt lärande 

● Normer och värden 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN  

NTI Gymnasiet Uppsala har under många år arbetat med att utveckla undervisningen så att våra elever ska 

utmanas att nå sin fulla potential under devisen Alla i mål. Förutom att vi ska utgå från en undervisning där vi 

excellerar inom tech, science och IT har vi utgått från Skolinspektionens forskningssammanställning Utmärkt 

undervisning:  

● Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer 

än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.  

● Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare 

inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.  

● Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever 

vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.  

● Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever 

kan och andra inte.  

● Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i 

undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och 

påverka. 

Vidare har vi arbetat för att få goda möjligheter inom individuella val, så att alla elever kan välja antingen 

programmering eller tillämpad programmering samt entreprenörskap och företagande. Våra elever är nöjda 

med de val de har. Vidare arbetar vi aktivt för att få ett få ett schema som ger goda förutsättningar för lärande. 

Vi försöker ha ett schema utan för långa håltimmar, i ämnen där eleverna arbetar mer praktiskt har vi längre 

sammanhängande lektionspass för att eleverna ska kunna arbeta färdigt med olika praktiska arbetsmoment.  

NTI Gymnasiet Uppsala har sedan länge arbetat med en struktur för kollegialt lärande utifrån fem strategier. 

Lärarna deltar i kollegialt lärande 2 timmar per vecka. De olika lärteamen leds av förstelärare som i sin tur 

träffas en gång i veckan tillsammans med rektor och biträdande rektor för ett möte där arbetet utvärderas och 

vidare arbete planeras.  

7 

 



Av skolans ca 40 pedagoger medverkar i princip alla i detta arbete. Gemensamma träffar har skett ibland, men i 

allmänhet har arbetet skett i respektive lärteam. Skolans EHT har deltagit i arbetet med EWS vilket skett 

regelbundet under året.  

Ett av lärteamen har varit ett s.k. forskande lärteam (forskningscirkel) inom ULF försöksverksamhet. Det 

forskande lärteamet har letts av en förstelärare som även haft till uppgift att utveckla ULF-organisationen 

tillsammans med vår ULF-lektor Jens Michelsen.  

Forskningscirkeln är ansluten till en lektor, vilken ges ett handledande och samordnande ansvar för 

forskningscirkeln. Lektorns roll är att bistå cirkelledaren med kompletterande material och kontakter, samt att 

säkerställa att den vetenskapliga prägeln i arbetet bibehålls. Lektorn fungerar även som en brygga till relevanta 

forskarmiljöer på ULF-anslutna lärosäten samt till andra lektorer inom det nätverk som byggs upp inom NTI. 

Läsårets stora projekt handlade om att undersöka attityder till övningsinslag inom den löpande undervisningen. 

Studien utgick ifrån uppfattningen om att det övningsarbete som följer efter genomgångar idag ofta av olika 

skäl nedprioriteras av eleverna, som istället fokuserar på intensivträning inför prov. Ambitionen med studien 

var dels att hitta och pröva arbetssätt som är återkommande, tydligt färdighetstränande samt förmår att sätta 

en eller ett par specifika förmågor i fokus under en längre tid, och dels att undersöka huruvida formaliserade, 

återkommande tillfällen för intensiv färdighetsträning (inom matematik och historia) kan generera en positiv 

attitydförändring ifråga om ett mer övningsinriktat lektionsarbete. Med anledning av covid-19 hann inte 

projektet avslutas, utan kommer att avslutas under läsåret 20/21. 

Det forskande lärteamet är också basen för ett mer ambitiöst mottagande av VFU-kandidater. Detta görs delvis 

inom ramarna för Partnerskola. Ambitionen är att knyta kandidater närmare den mottagande skolan under en 

längre period. Genom att involvera kandidaterna i det utvecklingsarbete som sker på skolan kan samarbetet 

med lärarutbildningen stärkas. Forskningslitteratur och teoribildning aktuell på lärarutbildningen kommer via 

ett sådant samarbete att i större utsträckning att nå även den mottagande skolan. Lärarstudenterna erbjuds 

därmed dels en mer praktiknära utbildning och dels ingångar till intressanta undersökningar som kan knytas till 

utbildningen. 

Vissa specifika ämnen har uppmärksammats i bedömningsfrågan då det delvis i EWS:en framkommit att 

undervisningen behöver anpassas efter elevernas behov i än högre grad. EWS är ett verktyg för att tidigt 

uppmärksamma elevers behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Var fjärde vecka rapporterar 

lärarna hur de bedömer elevernas kunskapsutveckling, vilket sedan följs upp med ämneskollegor. I det 

kollegiala arbetet har utfallet av detta arbete granskats och vi kan konstatera att tidig upptäckt och 

återkommande diskussioner lett till att kvaliteten på undervisning ökat. Vid dessa tillfällen har samtal förts, 

både med enskilda lärare men också med ämneslag. 

Kommentar med anledning av covid-19 

Från den 18 mars övergick skolan till fjärrundervisning. I kort betydde det att undervisningen följde schemat 

med undervisning i realtid. Elevhälsan ställdes om till att stötta lärare och elever i fråga om närvaro, tekniska 

8 

 



lösningar, möjlighet till lunch och studiero. Lärteamens arbete lades på is och  möten online med nyskapade 

ämneslag där fokus låg på tekniska och metodologiska lösningar samt frågor kring bedömning. Rektorerna 

deltog inledningsvis på alla ämneslagsmöten för att säkerställa att undervisningen fungerade och att elevernas 

rätt till stöd uppfylldes. Varje vecka rapporterade lärarna till rektor och EHT hur eleverna fungerade i 

undervisningen.  

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Utifrån årets resultat ser vi att lärarkollegiet blir allt bättre på att bedöma elevernas behov av ledning och 

stimulans. I lärteamen har detta varit en stående punkt under året, och vi ser att erfarenheten av att behandla 

dessa frågor blir allt effektivare, särskilt bland lärare som arbetat länge och som ofta får vara förebilder för nya 

kollegor. Arbetet med EWS är en värdefull tillgång som tillsammans med resultaten från både 

undervisningsutvärdering och elevenkät alltid belyser detta på såväl elev- som grupp- och skolnivå. 

Studieron ligger på samma nivå som tidigare, och vi ser samtidigt att den är oberäknelig och därmed vansklig 

att påverka med enskilda insatser. Vi ser t.ex. att det inte är en generell uppfattning bland skolans elever att de 

inte får studiero, utan det skiljer sig ganska mycket åt mellan klasser och årskurser. De elever som av olika 

anledningar inte är nöjda med skolan som helhet också uppger ofta att studieron är låg. Vi kan också se att i 

klasser där fler program samläser så kan resultaten skilja sig mycket mellan programmen. Inför nystarten i nya 

skolan har vi under året fört en löpande diskussion kring skolkultur och vad som vi vi vill lämna bakom oss och 

vad som vi tar med oss. Nya ordningsregler kommer att införas. 

Arbetet med bedömning har också lyfts regelbundet. De lärare som inte hade gått Karlstads universitets kurs i 

betyg och bedömning gjorde detta under året. Då de nationella proven ställdes in försvann en viktig 

värdemätare och resultat att förhålla sig till. Elevernas betyg har emellertid inte påverkats märkbart av detta, 

och lärarna fick istället möjlighet att samverka kring egna bedömningsuppgifter för att främja likvärdigheten.  

Under året har vi varje månad träffats i utbildninsgsrådet (tidigare elevrådet) som är det forum rektor använder 

för att få in information om skolan och om undervisningen från eleverna. Därtill har klassråd hållits under 

mentors ledning där frågor kring undervisningen finns med som en stående punkt.  

SLUTSATSER 

Utifrån elevenkäten och vår genomlysning av resultaten så håller vi en hög kvalitet på undervisningen. Lärarnas 

arbete med undervisningsutvärderingen är också ett centralt verktyg i arbetet att utveckla undervisningen. Vi 

kommer att fortsätta arbetet i lärteamen, och vi vill fokusera på att sprida goda exempel mellan lärteamen och 

ha ett systematiskt auskultationsarbete. När vi nu går in ULF fullt ut så kommer två av lärteamen att arbeta 

med praktiknära forskning inom ULF-projektet och partnerskola. Generellt ser vi att kvaliteten långsamt blir 

bättre och att detta påverkar såväl studieresultat som allmän trivsel på skolan. Att vi påverkades så mycket av 

undervisning på distans gör att vi också tar med oss helt nya erfarenheter från en digitalt medierad 

undervisningssituation där kraven på anpassningar och didaktiska övervägningar ändrat markant.  
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ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Skolans elevhälsa har under det gångna året bestått av en skolkurator på 60 %, två specialpedagoger om 40% 

respektive 60%, en skolsköterska på 50% samt en yrkes- och studievägledare om 50%. Skolsköterska, kurator 

och biträdande rektor/specialpedagog har träffats en gång i veckan.  Skolan har även tillgång till en skolläkare 

samt skolpsykolog som arbetar på timmar via AcadeMedias centrala elevhälsa. Skolläkaren har deltagit i våra 

diskussioner kring förebyggande och främjande arbete samt träffat enskilda elever. Denne har även bjudits in 

för att föreläsa för föräldrar angående sömn. Även skolpsykolog har haft en relativt aktiv roll i form av 

handledning för personalgruppen. 

Det främjande och förebyggande arbetet har exempelvis skett via att ta del av elevenkäter för att identifiera 

förbättringsområden som eleverna belyst. Enskilda elever och lärares åsikter har samlats in för att bilda 

enuppfattning av vad vi behöver utveckla. Fokus i det främjande och förebyggande arbetet har varit att 

bibehålla en trygg skolmiljö, ett respektfullt bemötande av elever samt att elevhälsan skall verka integrerande. 

Elevriktade föreläsare har tagits in, bland annat från tjej- och transjouren. 

Det utredande och åtgärdande arbetet har gått ut på att ha ett bra samarbete med personal och 

vårdnadshavare. Elever i behov har fått träffa delar av elevhälsan för att kunna sätta in rätt stöd. 

Elevhälsans professioner har delvis arbetat nära kollegiet då det råder en fortlöpande diskussion kring 

elevernas närvaro och studieresultat. Under elevhälsans möten har fokus varit att stötta verksamheten i frågor 

snarare än ta över. Specialpedagog har ett särskilt ansvar för att följa upp resultaten av EWS:en och även här 

har diskussioner förts med berörda parter. 

Vid sidan av elevhälsan har en person varit anställd på 50% enbart med fokus på närvaro och uppföljning av 

densamma. Samtal har här skett både med elever, personal och vårdnadshavare. Delar av EHT har varit delaktig 

i arbetet och hela EHT har deltagit i Maria Bivesjös kurs Att främja närvaro. Trots extra resurser till- och 

fortbildning inom närvaroarbetet så kan vi inte skönja någon förändring i våra elevers frånvaro. I det stora hela 

är närvaron ganska god på skolan och ett fåtal personer står för stor procent frånvaro. Dessa elever med 

mycket hög frånvaro har det av orsaker som ofta står utanför skolans makt, det kan exempelvis handla om flytt, 

lång pendling, allvarliga sjukdomstillstånd eller ekonomiska orsaker som gör att man väljer att arbeta istället för 

att gå i skolan.  

Kommentar med anledning av Covid-19 

Under fjärrundervisningen arbetade elevhälsan helt med att följa upp elever som inte lyckades delta i 

studierna. Varannan vecka fyllde lärarna i ett dokument där det framgick vilka elever som behövdes följas upp 

och elevhälsan tog där vid. För flertalet elever gick övergången smidigt men för vissa var situationen kaotisk. 

Det stod klart att samvaron på skolan är nödvändig för många och i viss mån den enda kontakt med andra 
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människor som finns.  Vi genomförde även en stegtävling för skolans elever i syfte att skapa gemenskap och 

rörelse.  

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd fungerar bra i specifika, tydliga fall fungerar 

det väl men då specialpedagogerna förväntats utreda alla röda markeringar i EWS:en har vissa fallit bort med 

anledning av oklarheter i kommunikationen med lärare. Vi ser emellertid efter utredning att flera av dessa inte 

är aktuella för särskilt stöd utan att det ofta handlar om enklare åtgärder som lärare löser inom ramen för 

ordinarie undervisning eller om frånvarohöjande insatser som inte är av pedagogisk karaktär. I dessa fall har 

specialpedagog och lärare gått igenom åtgärderna för att säkerställa att rätt form av stöd kommer till stånd. 

SLUTSATSER 

Elevhälsan har arbetat nära kollegiet i syfte att ge stöd eller aktivt ta sig an elever i behov av hjälp och stöd men 

elevhälsan ser det som nödvändigt att fortsätta arbeta mot personalen då det är de som kan göra störst 

skillnad för våra gemensamma elever. Vårt fortsatta fokus är att kunna bidra till ökad kvalitet på undervisning 

och proaktivt arbete. Elevhälsan vill stödja lärarna i att erbjuda en undervisning som är tillgänglig för alla, t.ex. 

genom att tillämpa basundervisning. För att synliggöra elevhälsan har en hemsida skapats. Där kan eleverna 

hitta information som rör alla elevhälsans professioner 

I korthet är elevhälsans arbetsplan/fokusområden inför kommande läsår: 

1. Ett respektfullt bemötande av eleverna på alla plan 

2. En integrerad elevhälsa som stöttar snarare än tar över 

3. Fokus på hur vi som skola bibehåller den goda stämning som finns på skolan, även efter lokalbyte.  

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

ORGANISERING AV APL 

På NTI Gymnasiet Uppsala är det APL-samordnaren som i samråd med yrkeslärarna arbetar med att anskaffa 

och kvalitetssäkra platser. Förra året startade skolan gymnasieingenjörsprogrammet, ett fjärde tekniskt år, med 

14 elever som ska ha 10 veckors APL och mycket av arbetet går fortfarande till att knyta kontakter och skapa en 

fungerande platsbank. 

Eleverna på IT-programmet har sin APL förlagd under årskurs 2 och 3 och eleverna på 

gymnasieingenjörsprogrammet har sin APL förlagd under sista terminen. Det är skolan som ordnar med alla 

platser, vilket har lyckats väl tack vare ett långsiktigt arbete med tydlig struktur. 
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Vi har fortsatt med samma fördelning av APL-perioderna, vilket innebär att treorna är ute halva höstterminen 

och tvåorna halva vårterminen. Eleverna som går IT-programmet är på arbetsplatserna måndag till torsdag för 

att vara på skolan på fredagar. Med detta upplägg fångar vi snabbare upp eventuella problem eller 

missförstånd. Vårt mål är att alla elever ska få minst två besök av sin lärare per APL-period, samt ett avslutande 

trepartssamtal. 

Förra året hade vi två elever som gjorde en del av sin APL i Valencia, Spanien. I och med byte av 

partnerorganisation upplevdes att kvalitén och vinningen av APL-utomlands ökat. Vi hoppades att detta skulle 

medför ett ökat intresse hos eleverna att göra delar av sin APL utomlands, vilket det också visade sig göra och 

med hjälp av våra elever som fick berätta om sina upplevelser för kommande studenter fick vi många elever 

som anmälde sitt intresse. Tyvärr blev APL utomlands inte av i år av förklarliga skäl, då covid -19 satte stopp för 

det. 

Större delen av lärandet på APL utgår från kursen Service och reparationsarbete. Anledningen till att vi inför 

denna kurs som en av programfördjupningarna är för att många av programfördjupningskurserna är specifika 

och därmed svåra att koppla till arbetet på alla arbetsplatser. Vi har därför valt en kurs vars centrala innehåll 

och förmågor är mer generella och liknar vanligt förekommande arbetsuppgifter på de flesta APL-platser. 

Rektor, arbetslagsledare för IT-programmet och gymnasieingenjörsprogrammet samt APL-samordnare har haft 

stående möten för att följa upp och analysera tillståndet för APL-verksamheten. Fysiska möten med de lokala 

branschråden har varit planerat under vårterminen men inte genomförts på samma sätt som tidigare.  

Elevhälsan är involverad på olika sätt. Vår SYV har tillsammans med APL-samordnaren haft förberedande 

samtal med eleverna i mindre grupper inför deras första APL-period. Dessa har vi utvecklat genom att vara 

tydligare med vad som gäller när man kommer ut på en arbetsplats, till exempel vad eleverna kan förvänta sig 

av sin handledare och vad handledaren förväntar sig av eleven, så att elevernas förväntningar stämmer bättre 

med arbetsplatsens rutiner. Kuratorn har haft kortare enskilda samtal med alla elever i tvåan efter deras APL. 

Kurator tillsammans med studie- och yrkesvägledare jobbar även vidare med en del elever där behovet finns 

för att de ska vara bättre förberedda till nästa APL. Deras synpunkter har också tagits upp till diskussion med 

rektor.  

UTVÄRDERING AV APL 

Skolan har en bank med APL-platser. Denna behöver ständigt uppdateras och förnyas då handledare byter 

arbetsuppgifter eller arbetsplats, eller då arbetsplatsen av andra orsaker inte längre kan ta emot en elev. Att 

anskaffa nya platser är APL-samordnarens uppgift. Jobbet med att söka nya platser samt underhålla befintliga 

platser pågår ständig. När en ny plats är anskaffad besöker en yrkeslärare platsen för att kartlägga och 

kvalitetssäkra den. 
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Under APL-periodens första vecka ringer APL-samordnaren runt och pratar med handledaren om hur det går 

och om det finns några frågetecken.  Eleverna skriver dagligen i en digital loggbok för att lärarna ska kunna följa 

deras lärande på arbetsplatsen. Detta ger ett kontinuerligt flöde mellan elev och lärare. Handledarna får en 

mapp vid periodens början där det står vilka moment från kurserna som kan göras på arbetsplatsen. I slutet av 

perioden vid trepartssamtalet går man tillsammans igenom vilka moment som utförts och hur mycket 

handledning eleven fått och med vilket resultat. Vi ställer öppna frågor och har bland annat hjälp av matriser. 

Samtliga elever i åk 2 och 3 har haft APL i någon utsträckning. Har de inte haft fullt antal veckor beror det oftast 

på att eleven har F i ett flertal kurser. Bedömning har då gjorts av specialpedagog och yrkeslärare att eleven 

behöver tiden för att komma mer i fas i kurserna. Det kan också handla om att anpassa elevens APL efter 

speciella behov vissa elever har. Även samtliga elever på gymnasieingenjörsprogrammet har fått den APL de 

har rätt till. På grund av den rådande pandemin har ett antal elever påverkats då de av förklarliga skäl inte har 

fått vara kvar på arbetsplatsen. 

Vi har fortsatt arbetet med att bredda vår branschprofil. Den kunskapsprofil eleverna har passar för fler jobb än 

de renodlade IT-jobb vi nu har i vår platsbank. IT-definierade problem finns på många typer av arbetsplatser 

inte bara på arbetsplatser inom en allt för snävt definierad IT-bransch. Eleverna har bl.a. gjort sin APL på 

arbetsplatser som t.ex. Mediamarkt och Clas Ohlson som väl täcker in flera mål och kunskapskrav i de kurser 

som är APL-förlagda.  

För att tydliggöra kopplingen mellan skolan och branschen har vi tillsammans med några elevrepresentanter 

deltagit på flera ICT-luncher där olika aktörer håller korta föredrag och berättar om vad de gör. Där har 

eleverna också fått tillfälle att knyta kontakter och ställa frågor som de sedan delar med sig av till resten av 

klassen. Eleverna har även fått göra studiebesök på olika arbetsplatser där företagen har berättat om vad de 

gör och hur de arbetar. Detta för att ytterligare synliggöra sambandet mellan elevernas skolförlagda utbildning 

och näringslivet . 

SLUTSATSER 

För att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet och aktuella branscher vill vi fortsätta försöka komma 

ut på olika arbetsplatser och göra studiebesök samt bjuda in företag att komma och besöka oss på skolan och 

berätta om hur deras arbete ser ut. Detta för att det blir tydligare och mer konkret, vilket gör det lättare för 

eleverna att se och förstå kopplingen mellan näringsliv och sin skolförlagda utbildning. 

Trepartssamtalen behöver fortsatt utvecklas, dels i arbetet att nå målet med antalet samtal under en period, 

dels i arbetet med att höja kvalitén på dessa samtal. Ett sätt att jobba för denna utveckling är att låta eleverna 

själva sammanfatta och berätta om sitt lärande. För att kunna göra det på ett tillfredsställande sätt behöver 

eleverna få fungerande verktyg för hur de ska genomföra detta. Alla yrkeslärare behöver också involveras i 

arbetet och vikten av APL, när det gäller effektiv och rättssäker bedömning av elevernas kunskaper, måste vara 

tydlig. 
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Vi behöver fortsatt ett större urval av platser än vad vi har och fokus bör därför fortfarande ligga på anskaffning 

av fler platser. För att ge alla elever en meningsfull APL behöver vi fortsätta vårt arbete med att bredda vår 

branschprofil. 

Angående covid-19 

Flera elever fick avsluta sin APL tidigare än beräknat. Dessa elever fick återgå till ordinarie undervisning. 

Lyckligtvis drabbade det främst årskurs 2, varför det förhoppningsvis finns möjligheter att få lite extra APL 

under hösten. APL-utomlands blev inställt p.g.a. covid-19 och det är osäkert om det blir aktuellt detta läsår. De 

lokala branschråden har inte heller kunnat träffas på samma sätt, varpå digitala lösningar planeras inför hösten.  

 

NORMER OCH VÄRDEN 

ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN 

I följande del beskrivs skolans arbete med normer och värden, vilket vid sidan av kunskapsuppdraget utgör 

grunden i gymnasieskolans läroplan. Området angränsar också till arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling, ett arbete som redovisas i skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Ansvaret för arbetet med normer och värden ligger på all personal. Delvis genom att lära ut ett demokratiskt 

förhållningssätt och allas lika värde, men också genom att skapa en skolmiljö där dessa värden är självklara 

delar av elevernas vardag. Inom elevhälsan har kurator ett övergripande ansvar för att tillsammans med rektor 

analysera situationen på skolan genom olika enkäter och samtal med eleverna. Den plan som skrivs (Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling) innehåller fokusområden som är uppdelade i främjande och 

förebyggande åtgärder.  

NTI Gymnasiet Uppsala är idag en skola där majoriteten av eleverna trivs och känner sig trygga. Skolan strävar 

dock efter att samtliga elever ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Elever som väljer 

att studera på NTI Gymnasiet säger ofta att ”här får man vara sig själv”. Vi har under året jobbat extra med 

bemötandet av elever, dels som en del i vårt arbete med att minska frånvaron, men också för att alla ska känna 

sig välkomna och motiveras av de människor man möter när man kommer till skolan.  

Att vi genom åren har lyckats med att bygga en trygg skola är något som också visar sig i våra 

elevundersökningar där 94 % känner sig trygga i skolan. Vi får emellertid aldrig slå oss till ro utan vårt 

främjande och förebyggande arbete måste fortsätta. Det är vår vision att 100 % av våra elever ska känna sig 

trygga.  

Rektors ansvar för värdegrundsuppdraget 
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Rektor ställer krav på att värdegrunden ska uppfyllas, t.ex. genom att lyfta detta i medarbetarsamtalen genom 

följande frågor: 

● Hur kommer värdegrundsarbetet till uttryck i din undervisning? (Stoffurval? Normkritiskt förhållningssätt?) 

● Trygghet och respekt i klassrummet? 

● Pedagogiskt ledarskap. Hur ser ditt pedagogiska ledarskap ut? Hur uppfattar eleverna detta? 

I samtalen kring en tillgänglig undervisning så diskuterar vi hur vi skapar en skola för alla.  

Eleverna behöver träna inflytande och delaktighet i undervisningen. Rektor träffar representanter från varje 

klass i utbildningsrådet där de ges möjlighet att utöva inflytande. Rektor och arbetslagsledare tydliggör även 

mentorstidernas uppgift genom ett gemensamt dokument som alla mentorer ska utgå ifrån på mentorstiden. 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

En utmaning för alla skolor är att skapa trygga studiemiljöer, där människors olikheter värderas. Det ansvar för 

demokratin som vilar på den enskilde individen, och som det är skolans ansvar att främja och utveckla, handlar 

därmed om individens bidrag till och delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling. Detta sker genom 

att säga ifrån och uttrycka sina åsikter i kontrast till att frånsäga sig ansvar och tyst medgivande.  

Genom att titta på elevernas trygghet kan man få en bild av huruvida skolans värdegrund genomsyrar 

verksamheten då det kan antas att elever som känner sig trygga möter goda värderingar i sin skolmiljö. I 

LOV-enkäten kan man se att eleverna känner att skolan är en trygg plats (95%) och klassen (97 %) där det inte 

förekommer oro för att bli diskriminerad. Vidare att personalen ingriper om någon behandlas illa (89 %). 

Eleverna kan förmedla sina synpunkter och utöva sitt elevinflytande genom anonyma enkäter, elevråd och 

genom att vända sig till lärare eller elevhälsa.  

SLUTSATSER 

Skolan påvisar genomgående goda resultat vilket indikerar att det arbete med likabehandlingsfrågor, 

värderingar och normer har effekt på skolmiljön. Ett utvecklingsområde där vi kan öka tryggheten ytterligare är 

de platser elever vistas utan lärare, dvs korridoren och i klassrummet mellan lektioner. De få tillfällen då 

eleverna upplever sig otrygga eller utsatta för icke-önskade kommentarer från klasskamrater sker till 

övervägande del på dessa platser.  Detta blir på många sätt ett arbete som får ny karaktär kommande läsår då 

skolan flyttat till nya lokaler. De är utformade på ett annat sätt än skolans gamla lokaler, ligger i en annan del av 

Uppsala samt delas med en annan skola. Detta innebär att all personal behöver vara öppna för att vissa saker 

från våra tidigare arbetssätt kan komma att behöva förändras.  Att lyssna till våra elevers synpunkter blir därför 

extra viktigt kommande läsår för att se till att vår skola förblir den trygga plats vi vill att den ska vara. 

 Kommentar med anledning av covid-19 
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Från mitten på mars fram till skolavslutning bedrevs endast fjärrundervisning pga covid-19. Skolans lärare har 

gjort ett bra arbete med att anpassa kursernas innehåll till ett digitalt format och därmed fortsatt inkludera 

perspektiv på normer och värdegrund i sin undervisning. 

Däremot har fjärrundervisningen skapat utmaningar i skolans möjligheter att säkerställa och påverka elevernas 

trivsel och likabehandling, eftersom vi inte hade samma insyn i eller möjlighet att förändra deras studiemiljö, 

dvs hemmet. Elevhälsan och lärarna använde elevernas deltagande i fjärrundervisning som en utgångspunkt för 

att fånga upp elever som av olika anledningar upplevde fjärrundervisningen som utmanande och kunde 

därefter sätta in resurser för att stötta dem i den mån det var möjligt utifrån förutsättningarna. 

För att ge möjligheter till social samvaro och gemenskap startades digitala föreningar efter elevernas önskemål. 

Elevhälsan startade även ett Google classroom där eleverna fick tillgång till information om var man kan söka 

hjälp för psykisk ohälsa, tips vid distansstudier och hur man kommer i kontakt med elevhälsan digitalt. 

Elevhälsan har kontinuerligt fortsatt tillhandahålla stöd till elever i behov via telefon samt videosamtal under 

perioden med fjärrundervisning.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Mot bakgrund av förra årets undervisning med inslag av fjärr- och distansundervisning samt den stora 

arbetsinsats och olägenhet som föranletts av skolans flytt till helt nya lokaler, kommer vi att arbeta utifrån en 

plan som är något mindre omfattande, men samtidigt mycket tydlig och ambitiös. De viktigaste slutsasterna 

från läsåret är att vi har en verksamhet som håller hög kvalitet men som hela tiden behöver underhållas genom 

uthålligt arbete.  

Alla i mål, Attraktivitet, Attribut  

Genom att studera vilka områden som korrelerar bäst med våra mål, så ser vi alltjämt att en god undervisning 

är det som i högst grad korrelerar med de mål som vi vill uppnå. Vi tror också att NTI:s nya strategier, som 

ligger väl i linje med vår lokala arbetsplan, kommer att bidra till ett arbete med ett tydligt och långsiktigt mål 

som i förlängningen borgar för en utbildning med hög kvalitet och attraktivitet.  
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OM SKOLAN  

NTI Gymnasiet Uppsala har NTI Gymnasiet Ellips 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 höstterminen 

2020. 

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

NTI Gymnasiet Uppsala hade läsåret 19/20 fyra högskoleförberedande och två yrkesprogram: 

● Estetiska programmet inriktning musik 

● El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik 

● Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap 

● Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation 

● Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik 

● Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år med inriktning informationsteknik (TE4) 

Skolan hade vid läsårets slut 396 elever. Lite drygt hälften av eleverna kommer från Uppsala och Knivsta 

kommuner, övriga är jämnt spridda över kranskommunerna i länet. På skolan var det ca 14 % flickor vilket är en 

minskning och att få fler flickor att söka våra program är ett önskvärt mål, men svårt att påverka trots att 

många insatser gjorts genom åren.  

 

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

IT-programmet 30 26 25 

TE-programmet 67 57 40 

ES-programmet 11 12 20 

SA-programmet 11 8 8 

NA-programmet 11 31 16 

Gymnasieingenjör (TE4) 13   

Totalt* 153 134 109 

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

NTI Gymnasiet Uppsala hade 49 anställda varav de flesta var behöriga och legitimerade lärare. Tre lärare 

genomgick under året fortbildning för behörighet och en har blivit behörig. Skolans ledningsgrupp bestod av 

rektor, biträdande rektor samt tre arbetslagsledare. Övrig administrativ personal innefattar skoladministratör, 
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IT-tekniker, vaktmästare, lärarassistent, ekonomibiträden samt studie- och yrkesvägledare. I elevhälsoteamet 

ingick skolsköterska, kurator, specialpedagog, samordnare för elevhälsan samt tre stycken elevassistenter. 

Skolläkare och skolpsykolog ingick via AcadeMedia och deltog aktivit i EHT:s löpande arbete. 

LOKALER 

Det är är på sin plats att särskilt kommentera vår satsning på nya lokaler på ett nytt gymnasiecampus. Vi har 

flyttat in i huset signalisten på Campus Polacksbacken i de lokaler som tidigare huserade Uppsala universitets 

IT-administration. Huset som är totalrenoverat enligt våra önskemål har fem våningar och en källarvåning om 

totalt drygt 6000 kvm. På plan 1-3 finns NTI:s undervisningssalar, med 20 fullstora klassrum inklusive musiksal 

med scen, ensemblerum med inspelningsstudior, medierum med VR/AR-studio, makerspace, elektronik- kemi-, 

fysik- och nätverkslabbsalar. Därtill kommer administration, konferens- och grupprum samt olika 

förrådsutrymmen. I källaren planeras för gym och omklädning. På plan 2 har vi cafeteria och gemensamt 

bibliotek med Procivitas. Lunch serveras av Svea Cater på plan 4 i lokaler som vi också delar med Procivitas. På 

plan 3 huserar elevhälsan och studie- och yrkesvägledning vars lokaler vi också delar. Korridorerna är långa och 

rymliga och där finns också ytor med studieplatser för elever. Vi är mycket nöjda med de fina lokalerna. 

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 
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