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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
Välkommen till NTI Gymnasiet Västerås! Det här läsåret har inte blivit som någon tänkt sig. Våren bjöd på helt
nya utmaningar med krav på nya, snabba och kreativa lösningar. Kommander läsåret ser vi glatt fram emot att
ha eleverna i skolan igen, det kommer inte att bli helt som vanligt och vi måste dagligen anpassa oss till
förändringar i relation till Covid 19.
Redan veckan innan beslutet att övergå till fjärrundervisning kom började vi förbereda oss för det på skolan.
Det handlade mycket om att säkerställa att tekniken fungerade, planera för olika scenarier och undervisningens
upplägg. När väl beslutet kom växlade vi om på utsatt tid och trots alla utmaningar gick det väldigt bra. Den
stora andel lärare som arbetat hemifrån och bristen på vardaglig kommunikation har ställt höga krav på
samordning och samarbete.
Vi har sett att närvaron ökat bland eleverna under fjärrundervisningen och vi kunde bibehålla samma andel
elever som tog sin studentexamen som föregående år. De allra flesta elever upplevde enligt en
undervisningsutvärdering att fjärrundervisningen fungerade väl och betygsmässigt har eleverna generellt höjt
sina betyg.
Om vi blickar tillbaka på det gångna året utvecklades skolan återigen i positiv riktning under läsåret 19/20. Vi
har delvis fortsatt vårt arbete med kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området men läsåret
19/20 har vi framförallt fokuserat på att ytterligare fördjupa oss i betyg och bedömning samt hur lektionerna
kan läggas upp för bästa möjliga undervisning.
För att bibehålla den kvalitet vi har i undervisningen har vi under de senaste åren satsat på att arbeta med det
vi kallar Elevavstämning. En gång per månad ser vi gemensamt över vilka elever som behöver lyftas och vilka
elever som behöver utmanas.
I år liksom tidigare år, har vi växt i antalet elever. Detta läsår har vi till och med behövt öppna två klasser på
teknikprogrammet. Trots ökningen av elever är vi fortfarande en liten personlig skola där vi har goda relationer
till varandra och vi vet att bra lärare är avgörande för undervisningen samt elevernas framgång. Därför kommer
det att krävas fortsatt hårt arbete och en stark vilja att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. När vi
startar vårt artonde läsår på NTI Gymnasiet Västerås i augusti vill vi, utmana eleverna att nå sina mål, ge ett
utvecklande läsår där tech står i fokus och ge kunskaper som behövs i det framtida arbetslivet.

Rektor Anders Tegerhult
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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

Trots förändringarna i undervisningen under våren i samband med Covid 19 lyckades vi bibehålla
examensgraden och liksom föregående år gick 96 % av eleverna ut med studentexamen. De som gick ut med
studiebevis motsvarades även detta år av ca 3 elever. Skolan arbetade intensivt för att alla elever skulle klara
examen men nådde inte hela vägen. M
 ålet var hela tiden 100 % gymnasieexamen. Den genomsnittliga
betygspoängen på NTI Gymnasiet Västerås hamnade något under riksgenomsnittet på IT-programmet och
estetiska programmet. På Teknikprogrammet ligger poängen över riksgenomsnittet.

5

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020
Diagrammet till höger visar samtliga betyg åk 1-3 under läsåret
19/20. Nedan
Diagrammen nedan visar samtliga betyg åk 1-3 under 18/19
och 19/20. Här ser vi att betygen höjts det senare läsåret
jämfört med det tidigare på alla program utom det estetiska
programmet. Trenden på skolan visar att betygen blir alltmer
viktiga för eleverna och vi kommer även detta år fokusera
ytterligare på att hjälpa eleverna nå högre betyg.
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Läsåret 18/19 går det att se att andelen F mest tydligt återfanns i de valbara matematikkurserna 2a och 2b. Då
det endast var ett fåtal elever som läste kurserna gör att det blir ett kraftigt genomslag i statistiken. Matematik
2a lästes exempelvis bara av två stycken elever. Läsåret 19/20 är matematik 2b fortfarande den kurs med flest
andel icke godkända betyg. 19/20 läste däremot fler elever kursen än 18/19 och det är fler som klarar den.
Förklaringar till fördelningen av de olika kursernas icke godkända betyg återfinns i allmänhet på individnivå och
kommer inte diskuteras i denna rapport. De strukturella förbättringar som gjorts av undervisningen i stort visar
på att det varit framgångsrikt då elevernas resultat generellt förbättrats under läsåret 19/20.

NATIONELLA PROVBETYG – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020
NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används
som en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in
vårterminens prov. Under höstterminen 2019 genomfördes nationella prov i kurserna matematik 1C och 4 men
då det saknas jämförande statistik redovisas inte resultaten.
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UPPLEVD KVALITET
Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom våra skolor är upplevd kvalitet, som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs
framförallt upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.
Diagrammen nedan visar elevernas upplevelse av nöjdhet, om de kan rekommendera skolan och hur väl de
trivs utifrån elevenkäten under tidig vår 2020. Vi såg en övergripande minskning i resultatet i elevenkäten
under 2019/2020. Rektorsbyte under våren 2019, en förändring i klassdynamiken bland årskurs treor, mindre
förändringar i arbetslagen och utökning av personalstyrkan med tre nya lärare har troligen spelat en viss roll i
förändringen av upplevelsen. Trots det har vi fortsatt höga siffror i undersökningen och när elevenkäten
redovisas och diskuteras i mentorsgrupperna samt i de vardagliga samtalen med eleverna så upplever vi dem
som mycket nöjda. Eleverna säger i allmänhet till om de är missnöjda. En gång i månaden har vi elevråd och där
har eleverna möjlighet att specifikt ta upp saker de vill ändra på eller förbättra.

NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL
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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
Lektionernas längd och upplägg av undervisningen varierar beroende på kurs/ämne. I praktiska ämnen är
längre, sammanhållna lektioner att föredra medan det i teoretiska ämnen ofta är kortare lektioner om
exempelvis 75 min. Lektionerna delas i allmänhet upp i teoretiskt-, praktiskt arbete, lärarstyrt och enskilt
arbete för att skapa variation i undervisningen.
På skolnivå har vi fortsatt jobbat med tydlig lektionsstruktur, regelbundna elevavstämningar där vi stämmer av
elevernas progression i kurserna med efterföljande diskussioner och klasskonferenser. Vi har arbetat med
samordning och tydlighet i planeringen av kurserna i google classroom. Planeringen har en liknande struktur
och framförhållning för att underlätta för eleverna.
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Vi har gemensamt kommit överens om hur våra google classroom och planering ska visas för eleverna, det
innebär att google-klassrummen döps på ett liknande sätt så de ska vara lätta att hitta oberoende ämne. När
eleven är inne i ett google-klassrum har alla lärare samma struktur i planeringen. Det innebär att alla kurser är
uppdelade i moment , under varje moment finns enskilda lektionstillfällen planerade efter veckonummer och
veckodag. Själva lektionsstrukturen ska också vara lätt att följa och vara så detaljerat planerad som möjligt.
Varje lärare ska publicera kommande veckas planering senast fredag eftermiddag.
Tanken med detta är att det fyller flera syften; vissa elever behöver förutsägbarhet, tydlighet och
framförhållning. Elever som är hemma sjuka vet vad som gjorts och vad som ska göras. Lärarna kan planera i
förväg och schemalägga när planeringen publiceras. På måndag morgon behöver ingen lärare börja veckan med
att lägga ut sin planering, istället går eleverna tillsammans med mentor igenom veckans lektioner, eventuella
uppgifter och prov under mentorstiden.
I det fysiska klassrummet jobbar vi med en gemensam struktur där planeringen för varje lektion ska ha en skrivs
på tavlan i början av lektionen. Bland lärarna finns en stor flexibilitet med stödundervisning och lättillgänglig
hjälp till eleverna. En viktig del av undervisningen är också att bygga goda relationer till eleverna, något som vi
på skolan under flera år lyckats väl med.
Vi utvecklar ständigt vår feedback till eleverna i Google Classroom och muntligen samt uppdaterar regelbundet
matriser i plattformen Schoolsoft i samband med så kallade uppsummeringar. Dessa sker dels löpande, dels vid
regelbundna gemensamma tillfällen under terminen. Anpassningar och utveckling av undervisningen görs
sedan vid behov. Mentor stämmer vidare regelbundet av utvecklingen i gruppen och individuellt.
Under lärteamstillfällen samt programlagsmöten arbetar vi med kollegial samverkan och lärande, dels genom
integrering av kurser och dels genom diskussioner kring undervisning och betygssättning. Lärarna på skolan har
genomfört Skolverkets utbildning om bedömning och betygssättning under 18/19, vi har sedan gått över till att
gemensamt arbeta med upplägg av lektioner för att göra undervisningen så bra som möjligt.

FJÄRRUNDERVISNING
Under våren skedde en omställning till fjärrundervisning för gymnasieskolorna. För att vara förberedda började
vi redan veckan innan regeringens beslut planera och se över det som behövdes för omställningen och
förbereda oss och eleverna. På utsatt tid ställde vi om till fjärrundervisning. Omställningen visade sig gå bra,
eleverna ansträngde sig för att få det att fungera, lärarna anpassade sig snabbt och visade prov på
uppfinningsrikedom och lösningsfokus i många nya situationer som vi tidigare inte ställts inför.
Mer än två tredjedelar av lärarna arbetade hemifrån, medan en varierande mängd föredrog att sitta på skolan
och hålla lektionerna från olika klassrum. Eleverna deltog via google meet och google chat i undervisningen.
Google classroom användes som plattform för inlämning, feedback och utdelning av uppgifter.
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UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN
Läsår 18/19, gick 96 % ut med slutbetyg. Trots fjärrundervisning och de utmaningar den förde med sig, gick
även 96 % av eleverna ut med slutbetyg 19/20. Det är tydligt att undervisningen håller god kvalitet och att
eleverna är nöjda med den undervisning vi erbjuder. Det visas exempelvis i den årliga elevutvärderingen i
statistiken nedan. Enligt elevenkäten har eleverna blivit något mindre nöjda 2020 jämfört med 2019. Skillnaden
mellan 2018 till 2019 går det att i undervisningsutvärderingen se en positiv förändring med någon enstaka
procentenhet. Jämfört med andra skolor i koncernen är våra elever mer nöjda och förändringarna i den
upplevda nöjdheten är små genom åren.
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Den upplevda nöjdheten av undervisningen 18/19 från undervisningsutvärdering genomförd under HT 2019.
Diagrammet visar det samlade resultatet hur eleverna upplever undervisningen. Skillnaden är inte så stor
mellan åren, det vi betraktar som negativ upplevelse har minskat och det som vi ser som en positiv upplevelse
har ökat med en procentenhet.

Vi har även i år sett att eleverna efterfrågar ytterligare kunskaper om att leda och navigera i en
teknikdominerad framtid: Fortfarande är det en mycket hög andel som anser att skolan förbereder dem för just
detta, men det finns mer att göra i undervisningen då området speglar skolans huvudsakliga inriktning.
Samarbetet mellan de NTI Gymnasierna som ingår i vår region fokuserar till stor del på utveckling inom detta
område. Arbetet inom regionen påbörjades HT 2019 och då frågan är ny för 2019 i elevenkäten finns ingen
jämförande data med 2018.
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Det går att se att det främst är på estetiska programmet som elever i mindre utsträckning håller med om att
skolan förbereder dem inför en digitaliserad framtid. Där är det när vi bryter ned statistiken tydligt att färre är
nöjda på estetiska programmet än de övriga två programmen.

STUDIERO
De flesta elever upplever att skolan har studiero. Av elevenkäten går det att utläsa
att upplevelsen av studiero minskat från 2019-2020. På NTI Gymnasiet i Västerås
är eleverna mer nöjda än på övriga NTI Gymnasier och inom
Academediakoncernen. I undervisningsutvärderingen som varje år genomförs på
höst- och vårterminen är det ingen skillnad i den upplevda arbetsron mellan 2018
och 2019 där är andelen som svarat mellan 7-10 att “Läraren är bra på att skapa
arbetsro under lektionerna” 84 %.
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ARBETET MED EXTRA ANPASSNINGAR
Varje månad gör vi en så kallad elevavstämning vilket innebär att vi i plattformen Schoolsoft fyller i hur
eleverna ligger till i de olika kurserna markerat med färgerna blå gul och röd. Blå betyder att läraren uppskattar
att eleven utifrån det vi vet för stunden, kommer slutföra kursen med godkänt betyg. Gul sätts efter att
anpassningar provats i undervisningen och läraren ändå är orolig att eleven kanske inte klarar kursen. Rött sätts
när ett flertal anpassningar använts, men inte med tillfredsställande resultat.
Rektor informeras på detta sätt att eleven har svårt att nå målen i pågående kurs. När färgen gul används ska
anpassningar med eleven redan gjorts. Detta redovisas också i elevavstämningen.
När elevavstämningen gjorts ägnas ett måndagsmöte till att i programlagen analysera hur eleverna ligger till
och vilka anpassningar som fungerat och vad som ytterligare behöver göras.

I och med de regelbundna genomgångarna av elever i samband med elevavstämningarna går det att säga att
kännedomen om vilka anpassningar som ska och bör göras är god i kollegiet.

Vi jobbar mycket i lärteam och på klasskonferenser med att göra grupp- eller klassanpassningar. Att alla
exempelvis skriver agendan på tavlan i klassrummet varje lektion, att vi håller samma standard när det gäller
hur lektionsplaneringen publiceras och visas i google classroom för eleverna, samt särskild placering i
klassrummet är ofta bra för alla elever. De som har ett extra behov av tydlighet behöver inte få en anpassad
uppgift om uppgifterna alltid är anpassade på ett genomtänkt sätt som hjälper alla.

15

BEDÖMNINGSARBETET
Samtliga lärare har under läsåret 18/19 genomgått Skolverkets kurs i betyg och bedömning. Inför detta läsår
har vi ännu inte kunnat genomföra detta med all nyanställd personal. Två av tre har dock gått kursen innan de
anställdes här. Övrig pedagogisk personal på skolan har inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet även
arbetat med betyg och bedömning i flera år vilket vi även fortsatt under läsår 19/20. I och med att vi har en
mycket låg omsättning av lärare har den kompetensen stannat kvar på skolan och utvecklats. Eleverna är nöjda
med hur lärarna på skolan informerat dem hur de ligger till i kurserna och upplever också att lärarna gör det
tydligt vad som krävs i de olika ämnena. enligt elevenkäten och undervisningsutvärderingen. Frågan är ny i
elevenkäten och därför finns inget jämförande resultat i den från tidigare år.
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I Undervisningsutvärderingen från 2019 finns däremot en jämförelse mellan 2018 och 2019.

I de gymnasiegemensamma ämnena är det vanligt att det finns fler än en lärare vilket möjliggör
sambedömning. I exempelvis svenska och rättningen av de nationella proven bytte lärarna urvalsgrupper med
varandra för att göra en så korrekt bedömning som möjligt. Som ett led i utvecklingen av undervisningen har
ämnesövergripande samarbeten uppmuntrats och genomförts. Det har också lett till en viss sambedömning då
flertalet kunskapskrav och förmågor liknar varandra mellan ämnen och kurser, samtidigt som eleverna får
fördjupade, bredare kunskaper men färre arbeten att göra.
Arbetet med bedömning har också skett tillsammans med andra NTI-Gymnasier där lärare som är ensamma i
sina ämnen på de enskilda skolorna har haft möjlighet att diskutera med andra lärare i samma ämne. Detta
kommer vi fortsätta med under kommande läsår, där vi även fortsatt ska fokusera på digitalisering av
undervisningen. I årets upplägg kommer vi under de digitala träffarna som vi inleder läsåret med dela upp tiden
där halva tillfället handlar om mer styrda aktiviteter kopplade till digitalisering, andra halvan kommer vara tid
där ämnesgrupperna kan arbeta med betyg, bedömning, planering och utbyte av idéer och tankar kring
ämnena.
I år gick det inte att göra jämförelser i överensstämmelsen mellan nationella provbetyg och kursbetyg i svenska
och matematik på grund av att de blev inställda. Under kommande läsår hoppas vi på att vi ska kunna
genomföra proven som ett led i arbetet att i ännu större utsträckning kunna rättssäkra betygen.
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INFLYTANDE ÖVER UNDERVISNINGEN
Under 2018/2019 har vi jobbat mycket med hur planeringen ska utformas och
delges eleverna så tydligt som möjligt, mycket för att förbättra för de elever som
har behov av framförhållning. Att tyngdpunkten lagts mycket på detta kan ha
lett till att eleverna känner att de fått mindre inflytande över undervisningen. Vi
ser en minskning från 2018 till 2019. När vi brutit ned statistiken är det skillnader
mellan olika lärare i olika kurser.

FJÄRRUNDERVISNING
I och med att vi hade en ständig kontakt med eleverna hade vi en övergripande
god uppfattning hur de upplevde att det fungerade men koncerngemensamt
gjordes även en undersökning där eleverna fick tycka till hur det gått i slutet av
terminen. Den visar att de flesta upplevde att det fungerade bra, men färre på
estetprogrammet var nöjda, vilket till stor del hänger ihop med att deras ämnen är förhållandevis praktiska.
Ettorna är överrepresenterade bland esteterna då den klassen enskilt är större än både tvåor och treor
tillsammans. Tvåor och treor på estetprogrammet upplevde att fjärrundervisningen fungerade bättre än
ettorna.

SLUTSATSER
Vår slutsats är att undervisningen håller en god kvalitet på skolan och eleverna är i mycket hög grad nöjda även
med den. Vi arbetar ständigt för att förbättra undervisningen på olika nivåer och områden. I våra lärteam och
under ledning av förstelärarna arbetade vi större delen av 19/20 med lektionsdesign utifrån Helena Wallbergs
bok med samma namn. Under läsåret 2020/2021 kommer vi fortsätta detta arbete.
Arbetet med uppsummering och elevavstämningar har visat sig fungera väl för att följa upp elevernas
prestationer, under detta läsår kommer vi fokusera extra mycket på utvärdering av anpassningar i
undervisningen utifrån elevavstämningen. Just när det gäller elevavstämningarna är utmaningen att utveckla
dessa så vi även kan uppfatta nyanser i betygen. I nuläget är elevavstämningen utformad så den visar om det
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går bra eller mindre bra. Då allt fler elever får högre betyg än tidigare är det också viktigt att kunna se nivåerna
och hur vi på bästa sätt kan hjälpa eleverna att nå högre. Då utformningen av elevavstämningen inte kan
påverkas så mycket från enskilda skolor kommer vi eventuellt att se om vi kan komplettera med en annan
översikt som komplement.
I planeringsarbetet är det viktigt att fundera över bedömningstillfällen och hur vi kan underlätta för eleverna.
Genom en god planering ger lärarna eleverna möjlighet att testa kunskapskraven flera gånger, därmed också
en större möjlighet att visa och utveckla sina förmågor. Planeringsarbetet är också viktigt för att i högre grad
kunna göra undervisningen mer formativ. Här är även lektionernas upplägg något vi kommer uppdatera i
planeringen och se över ytterligare med början i september 2020.
Elevdemokrati och inflytande över sina studier är en fråga vi i övrigt prioriterar i det dagliga arbetet då det går
att koppla detta till hur meningsfullt eleverna tycker deras skolgång är. Framförallt är eleverna delaktiga i hur vi
utformar skolmiljön. Elevernas intresse är också en viktig inspirationskälla för lärarna i utvecklingen av
undervisningen och kommer vara en del av det vi ska fokusera på framöver.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Rektor leder EHT (elevhälsoteams)-arbetet. Elevhälsoteamet består av rektorer, specialpedagog, skolsköterska
och kurator. Varje vecka har teamet ett timslångt EHT-möte för att samordna EHT-arbetet. På mötet deltar
specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektorer men även skolpsykolog och skolläkare kan delta om behov
finns.

FRÄMJANDE ELEVHÄLSOARBETE
Vi startar upp läsåret med en kartläggning av alla elever under vår introduktionsvecka. Kartläggningen har olika
fokus i de olika årskurserna men syftet är att skapa en positiv skolsituation för alla elever genom att så fort som
möjligt fånga upp vad eleverna behöver för att känna sig sedda och bli bekräftade och vi fångar därmed upp
deras styrkor och behov för att ge dem en så bra skolstart som möjligt.
Under introduktionsveckan har vi olika aktiviteter med olika ansvariga vuxna för att eleverna ska få träffa så
många som möjligt av oss i ett tidigt skede i syfte att vi snabbt ska lära känna varandra. Under
introduktionsveckan har vi också ett föräldramöte för alla i år 1 där all personal medverkar och presenterar sig
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för föräldrarna för att så tidigt som möjligt bjuda in till att skapa kontakt och goda relationer och därmed
samverka med alla elevers föräldrar och vårdnadshavare.

ELEVENGAGEMANG
Den första måndagen varje månad har elevrådet möte med rektor. Där ges eleverna möjlighet att
uppmärksamma skolan på eventuella förbättringsområden. Under mentorstiden är elevrådet en stående punkt
på dagordningen där elevrådsrepresentanterna från alla klasser får ta upp vad som sagts eller bestämts på
elevrådsmötet samt ta med sig åsikter eller frågor till nästa möte från klassen.
Tanken under läsåret 2019/2020 var att utveckla en struktur för att främja föreningsskapande då skolan
uppmärksammats av behovet av detta från eleverna. Uppstart av elevföreningar är tänkt att främja trivsel och
medbestämmande hos eleverna. Planering för detta genomfördes i samarbete med framförallt treor som visat
störst intresse. Bland annat planerades en fotoklubb/förening där medlemmarna ville utveckla sitt
fotograferande och hade tillgång till utrustning från skolan. Föreningen hann inte komma igång med sin
verksamhet innan skolan gick över till fjärrundervisning.
Två elever har under detta läsår också planerat och organiserat en lokal NTI Awards som en del av sitt
gymnasiearbete. NTI Awards är en galakväll som tidigare har förlagts till slutet av maj och där elever blir
nominerade för väl utförda arbeten under skolåret samt äter en trerätters middag och umgås. Detta blev tyvärr
inställt p.g.a. Coronavirusets framfart i år.

UTOMSTÅENDE AKTÖRER
Vi vill öka kunskapen om normer, fördomar och attityder i syfte att öka förståelsen för alla människors lika
värde, vi har återkommande bjudit in externa aktörer utifrån det arbetet.
Ronja tjejjouren brukar komma till skolan varje år och träffat tjejerna på skolan då de är något
underrepresenterade i könsfördelningen.
Vi har olika föreläsare inom hälsoområdet med skiftande fokus beroende på behov och intresse, exempelvis
spelberoende, psykisk eller fysisk hälsa eller motivation. Vi försöker att alltid vara lyhörda då situationen för
ungdomar i samhället skiftar genom åren när det gäller problematik med t.ex. olika slags beroende eller psykisk
ohälsa. Det gäller då att sätta in rätt information som berör och stödjer eleverna.
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Beroende på vilket program eleverna går på tar de i något varierande utsträckning del av externa föreläsningar
eller gör studiebesök. Frågan är visserligen ny i elevavstämningen, men den visar på att en hög andel av
eleverna anser att vi samarbetar med företag, högskola eller andra.

På det estetiska designprogrammet och musikprogrammet har vi ett väl fungerande samarbete med Västerås
konstmuseúm som ligger en våning under oss. De har vid olika kulturella aktiviteter spelat eller visat upp konst.
Designprogrammet har även samarbete med Läkare utan gränser och en mängd andra aktörer.
Teknikprogrammet och IT-programmet har samarbete med Mälardalens högskola i olika sammanhang. Allt från
laborationer till föreläsningar.

EHT-MÖTE
EHT-mötet leds av specialpedagog. Förebyggande- och främjande arbete och elevberättelser är alltid fasta
punkter på dagordningen. Förutom EHT-mötet finns det alltid möjlighet för mentorer och lärare att konsultera
EHT i olika elevfrågor via mail och telefon och vid mer akuta behov tas direktkontakt.

SPECIALPEDAGOG
Specialpedagogens uppgift är att samordna elevhälsoarbetet och stärka lärarna i deras planering och
undervisning. I Västerås är specialpedagogen även förstelärare och leder programlagen IT och Estet vilket gör
tillgängligheten stor för de undervisande lärarna. Specialpedagogen har utöver sin rådgivande funktion även
tagit ansvar när det gäller mer specialiserad stödundervisning och struktur för de elever som behöver det.
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Under läsår 19/20 har specialpedagogens stödundervisningsfunktion avlastas med en lärare som i samarbete
med specialpedagog har haft viss stödundervisning.

PROGRAMLAGSMÖTEN
Rektor och biträdande rektor besöker varje programlag på programlagsmöten en gång per vecka och tar med
sig elevfrågor till EHT när det blir aktuellt. Vid behov besöker även specialpedagog de olika programlagen för
EHT-frågor. Programlagets elevhälsoarbete består i veckovis avstämning och uppföljning av elevers behov
under programlagsmötet som fast mötespunkt samt månatlig analys av elevavstämning. I anslutning till
elevavstämning ansvarar specialpedagog för en klasskonferens där all pedagogisk personal deltar.

KLASSKONFERENSER
Vi har regelbundna klasskonferenser där vi lyfter elever både på grupp- och individnivå i syfte att stärka det
gemensamma ansvaret för alla elever på skolan. Vi är en skola och alla elever är våra elever och det vill vi att
eleverna ska känna och känslan av att det går bra att vända sig till vilken vuxen som helst på skolan ska
möjliggöras. Genom att delge varandra information om våra elever kan vi bemöta eleverna utifrån deras
behov.
När det gäller elever i år 1 redovisas dels information överlämnad från grundskola och dels resultat från
kartläggning vid skolstart. När det gäller år 2 och 3 repeterar vi relevant information som dels bygger på
tidigare inhämtad information och dels på erfarenhet från undervisning under året/åren.

ELEVAVSTÄMNING
Elevavstämningen är en gemensam aktivitet på alla NTI:s gymnasieskolor. På NTI Västerås fyller samtliga lärare
varje månad i en prognos för elevernas skolsituation som används som diskussionsunderlag inom kollegiet
samt med mentorseleverna. Avstämningen görs i Schoolsoft och är bara synligt för personalen på skolan som är
kopplad till undervisning. Eleverna markeras i respektive kurs med en färg, blå om läraren upplever att eleverna
kommer nå målen. Gul färg sätts bara om det finns en oro att eleven inte når målen och då ska det också
skrivas ned vilka anpassningar som testats i klassrummet. Röd markering sätts väldigt sällan men innebär att
eleven troligtvis inte kommer hinna nå målen. Normalt har detta uppmärksammats tidigare och åtgärdats.
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PRÖVNINGSLISTA
En av våra åtgärder för att snabbt hantera kurser som eleverna av olika orsaker inte klarat är vad vi helt enkelt
kallar för prövningslista. Det är en sammanställning av betyget F i olika kurser samt vilka åtgärder som
respektive lärare behöver vidta för att hjälpa eleven klara kursen. I listan markeras automatiskt de kurser som
är extra viktiga för att eleven ska få gymnasieexamen samt hur många poäng F eleven har. I varje kurs ansvarar
läraren för att sammanställa vilka kurskrav som inte uppfyllts och när eleven kan göra en prövning av kursen.
Dokumentet används regelbundet vid uppföljning i programlag, hos mentor och den enskilde läraren och ger
en större möjlighet att planera arbetet med prövningar, öka andelen med gymnasieexamen, samt bidrar till att
minska arbetsbelastning och stress hos elever och lärare. Dokumentet ger dessutom läraren erfarenhet av vad
som behöver förändras och utvecklas i undervisningen.

ELEVHÄLSOSAMTAL MED SKOLSKÖTERSKA
Samtliga elever på skolan har haft ett hälsosamtal med skolsköterska under det första året, utifrån samtalen
har adekvata åtgärder vidtagits. Vid behov tas dessa elever upp på EHT-mötet.

NÄRVARO
Vi har under de senaste åren ökat fokus på närvaro då vi sett ett tydligt samband mellan frånvaro och låga eller
uteblivna betyg. En stor del av arbetet med att främja närvaro handlar om elevernas upplevelse av sin vardag,
av skolan och undervisningen. För att ta reda på vad skolan behöver förbättra är elevrådet en viktig aktör. I den
vardagliga kontakt med eleverna och den årligt återkommande enkäten Min undervisning ges eleverna
möjlighet att uttrycka vad de eventuellt vill förbättra eller förändra. I kombination med detta har vi tydliga och
något åtstramande rutiner för hanteringen av närvarorapportering till CSN.
Mentor ansvarar för att frånvarande elev kontaktas omgående vid ogiltig frånvaro och vid upprepad och/eller
längre giltig frånvaro. Genom att vi kontaktar eleven direkt tänker vi att eleven känner sig sedd, saknad och
betydelsefull.
Varje månad görs en avstämning av rektor och biträdande rektor där elever som eventuellt överstiger en viss
procent frånvaro uppmärksammas. Vi bedömer att det är viktigt i sammanhanget att inte mentor gör
avstämningen då det kan finnas en risk att relationen mellan mentor och elev försämras. Mentor får en
sammanställning och samtalar med eleverna under mentorstiden. Vid behov samtalar även rektor med elever
för att utröna orsaken till eventuell frånvaro och hur vi kan hjälpa eleven att öka närvaron i skolan.
Elevavstämningen visar att eleverna har ett högt förtroende för sin mentor och att det även förbättrats
ytterligare över tid.
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Eleverna har även högt förtroende för rektor på skolan, vilket är en bra förutsättning för verksamheten. Frågan
är ny i elevavstämningen vilket gör att det inte i det fallet går att se en eventuell förändring över tid.

UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsoarbetet har fungerat mycket väl. Vi hade en hög andel som fick gymnasieexamen med 96 % läsåret
19/20. Läsåret 17/18 gick samtliga elever ut med gymnasieexamen och vårt mål är att komma tillbaka till det
resultatet. Andelen betyg över E har generellt ökat mellan läsåret 17/18 och 18/19 och ligger kvar på ungefär
samma nivå 19/20, om än med en viss förbättring i de högre betygen.
I elevenkäten uppger 94 % av eleverna att de känner sig trygga på skolan, 97 % att de känner sig trygga med
skolans personal. 90 % uppger att de trivs.
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98 % av eleverna uppger, i likabehandlings- och värdegrundsenkäten, att de känner sig trygga med personalen
på skolan – vilket tillsammans med ovanstående siffror visar med all önskvärd tydlighet att eleverna upplever
att elevhälsoarbetet fungerar.
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UTVÄRDERING NÄRVARO
Närvaron har blivit bättre på skolan sedan införandet av mer tydliga och regelbundna rutiner kring hanteringen.
Skolans gemensamma rutiner finns inlagda i kalendariet för att minska risken att de glöms bort i det vardagliga
arbetet. HT 2019 infördes rutinen att under programlagsmöten varje tisdag gå igenom mentorselevernas
närvaro under den gångna veckan. Detta har ytterligare ökat möjligheten att snabbt uppmärksamma
eventuella förändringar. Under vårens fjärrundervisning ökade närvaron jämfört med samma period
föregående år.

SLUTSATSER
Strukturen kring elevavstämningarna och klasskonferenserna har bidragit till att informationen kring elever
som behöver uppmärksammas i detta forum når ut och lärarna påminns vid flera tillfällen om stödåtgärder och
anpassningar.
Både lärare och mentorer har uttryckt att de upplever en enkel och öppen kommunikation med EHT.
Tillgängligheten har ytterligare ökat mellan programlag och EHT genom specialpedagogens något ändrade
uppdrag. Lärare och mentorer upplever att återkopplingen från EHT:s arbete har blivit tydligare och sker ännu
snabbare genom specialpedagogens närvaro vid programlagsmöten och klasskonferenser..
EHT har tidigare uttryckt en önskan att mentorerna gör kartläggningar kring mentorseleverna i ett tidigt skede
för att vid upprättande av ett eventuellt ÅP snabba på processen och minska arbetsbördan hos EHT. Det
arbetet har gått framåt, vi jobbar vidare på att det ska bli en självklar rutin. Kartläggningen är också ett verktyg
för mentor att kunna vidarebefordra eventuella behov till andra lärare.
Arbetet inom EHT kommer fortsatt till stor del fokusera på det främjande och förebyggande arbetet.
Personalen på skolan har under 2018 genomgått utbildningar i Skolverkets och SPSM:s regi under våra
gemensamma tider för kollegialt lärande. Under 19/20 har vi läst om och jobbat med lektionsdesign enligt
Helena Wallbergs bok, under ledning av våra förstelärare. Detta har bidragit till ett gemensamt synsätt och
förståelse för behovet av olika arbetssätt i syfte att på bästa sätt möta upp elevernas skiftande behov.
●

Ytterligare utveckla lektionsdesign och ha samma struktur på lektionerna

●

Utveckla arbetet med planering i Google Classroom så planeringarna ser likadana ut i de olika kurserna
för att undvika missförstånd och underlätta för elever med behov av fasta rutiner

●

Utveckla arbetet med kartläggning i ett tidigt skede
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
ORGANISERING AV APL

Eleverna på vårt IT-program genomför APL. APL- perioderna är förlagda så att tvåor gör sin APL sju veckor på
höstterminen och treorna åtta veckor på vårterminen. Under det gångna läsåret har tre elever i åk 2 och två i
åk 3 gjort APL utomlands utöver de ordinarie veckorna. APL utomlands sker i Spanien på olika företag som
förmedlas via en partnerorganisation på plats.
APL är förlagt organisatoriskt schemabrytande, vilket innebär att kurser som inte har måluppfyllnad förlagd på
APL pausas. APL- eleven är på APL hela veckor alla dagar så att fokus hamnar på APL.
Vi lägger mycket tid på att förbereda eleverna inför APL och vad APL innebär i deras utbildning. Eleverna får
skriva CV på svenska och engelska. De får varje läsår möta externa föreläsare som ger en bild av
arbetsmarknaden i Västmanland samt en framtidsvision om teknikutvecklingen inom dessa branscher. Vi
arrangerar intervjusituationer för att träna eleverna i skarpa lägen när de ska ut och möta företag.
APL- samordnaren har en regelbunden kontakt med APL-platsen för att vara uppdaterad av förändringar som
kan ha betydelse under APL, och för att vidare informera om syftet och målet med APL. Företaget får
information om skolverkets handledarutbildning.

FÖRLAGT LÄRANDE
Efter kartläggningen av APL-platsen utformas ”Förläggning av kursmoment för APL” i samråd med
APL-samordnare och yrkeslärare och i viss mån övriga kurslärare och EHT. Information om förlagda
kursmoment delges elev efter att eleven tilldelats plats. Dokumentet ”Förläggning av kursmoment för APL”
utformas utifrån plats och individ av APL- samordnare och yrkeslärare.
Under pågående APL kontaktar APL-samordnaren platsen och kontrollerar att syfte och mål följs. Därefter
bokas trepartssamtal in med handledare, yrkeslärare samt elev där bedömning av kunskap sker. Under
APL-perioden skriver eleven en loggbok där vi kan följa arbetsuppgifter och hur det går för eleven.
Efter avslutad APL skriver varje elev en rapport om sin verksamhet och med detta som underlag diskuterar vi
vad de har lärt sig – hur det passar in på skolverkets kursplaner. Varje elev intervjuas dessutom och detta ihop
med validering/tester och utbyte av varandras erfarenheter ger en god bild av vad de har lärt sig – vad
branschen efterfrågar och sammantaget får eleverna en djupare förståelse för sin utbildning
Ovanstående administration är tänkt att förenklas för handledare, elev och lärare genom att vi under den här
hösten som testverksamhet börjar använda en app från LoopMe där allt från kunskapsmål, uppdrag, kontakt
och utvärdering kan ske enkelt, samlat och överskådligt i ett enda system samt via en mobilapp.
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UTVÄRDERING AV APL

APL utomlands kunde delvis genomföras. Vi erbjöd fem elever APL i Spanien varav fyra åkte ner. En av eleverna
sa upp sin plats på grund av personliga skäl. APL-perioden för eleverna som befann sig i Spanien blev på grund
av pandemin en vecka kortare än de tre planerade veckorna. Vi tog beslut i samråd med trygghetsdirektör
Paula Hammerskog att ta hem eleverna för deras säkerhets skull. Det beslutet visade sig vara väldigt bra då
landet stängde sina gränser dagarna efter hemresan och flygbolagen i stor omfattning begränsade
möjligheterna att flyga.
De största vinsterna med APL utomlands är att eleverna får träning i att klara sig själva i en ny miljö, med ett
nytt språk och en ny kultur. Detta gör att deras världsbild utvecklas och självförtroendet och språket stärks.
Skolan får möjlighet att lägga ett större fokus på omvärldsorientering och internationalisering vilket
förhoppningsvis leder till fler samarbeten och projekt med andra länder i framtiden.
Arbetet med APL är mycket svårt då företag ibland har svårt att se vinsten av att ta emot elever på APL. Det är
stor konkurrens om APL-platserna i regionen och en del företag anser helt enkelt inte att de har tid. Under
våren 2019 säkerställde vi platser till samtliga elever. Precis innan eleverna skulle ut på sin APL avböjde flera
företag av olika anledningar, vilket gjorde att arbetet att hitta nya platser med kort varsel blev mycket tungt för
de på skolan som hade det i uppgift. 2019/2020 kommer vi behöva utveckla flera områden kopplade till APL
genom att dela ansvarsområdet mellan en APL-ansvarig på skolan och ett externt företag som hjälper oss i
arbetet att hitta APL-platser. De platser vi redan har- och har haft förr används igen medan den externa hjälpen
även på vårt uppdrag letar nya. En svårighet vi märkt av när arbetet drog igång under våren är att företagen är
än mer restriktiva att ta emot elever på grund av Covid 19.

SLUTSATSER
Att hantera APL-arbetet är svårt och tidskrävande, våra erfarenheter från föregående läsår gjorde att vi till
detta läsår tog beslutet att låta ett externt företag med erfarenhet av bemanning leta efter platser på uppdrag
av oss. Under föregående år har vi utvecklat arbetet med ytterligare struktur och förenklad dokumentation. Vi
har en bas med företag där vi har fått till stånd avtal. Dessa avtal är givetvis inte juridiskt bindande men är ett
”letter of agreement” som ger en viss trygghet i form av långsiktighet. Det visar på en god vilja hos företaget.
Då mycket tid läggs på förberedelser av eleverna inför APL så finns idag en bra förståelse för nyttan av APL.
Regionen som NTI Västerås tillhör bland NTI-gymnasierna är också inblandade i en testverksamhet där vi
kommer förenkla kontakt, bedömning och dokumentation med hjälp av Loop Me som tillhandahåller en
app-lösning. Förutsatt att skolorna i regionen upplever en förbättring med hjälp av appen kommer resterande
NTI-gymnasier kopplas på i samma system. Vi har fram till skrivandets stund hunnit introducera och testa
appen bland både lärare och elever och tror att det kommer vara en mycket bra lösning som förenklar
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dokumentationen och kontakten i samband med APL. Vi kommer även gå över till digitalt signerade kontrakt
som även det kommer underlätta dokumentationen.

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.
På NTI Gymnasiet i Västerås är vi stolta över att länge haft en mycket hög andel upplevd trygghet hos eleverna
på skolan. Skolan präglas av tolerans mot andra och många elever uttrycker att de ”får vara som de vill” utan
att någon har åsikter. Vi ser i våra regelbundna enkätundersökningar att eleverna delar den bilden och att vårt
värdegrundsarbete skapat tillit, trygghet och respekt för varandra över tid. Diagrammet nedan visar
utvecklingen från 2019-2020 och det ligger stadigt nära 100%.

Vi har, under året, gått igenom viktiga frågor kring likabehandling och värdegrunden, dels genom att gå igenom
vår likabehandlingsplan och dels genom diskussioner och samtal med eleverna. Vi har, som tidigare nämnts,
höga siffror när det gäller att eleverna känner sig trygga men har fortfarande fokus på detta för att behålla den
goda stämning vi har på skolan.
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LIKABEHANDLINGSPLAN
Utformningen av vår likabehandlingsplan beror, till viss del, på vad elever och personal upplever är aktuellt
att arbeta extra med på vår skola. Det finns en allmän medvetenhet på skolan om vikten av värdegrundsfrågor.
Skolans likabehandlingsplan revideras varje år och eleverna är en självklar del i det arbetet. Mentor går igenom
vad likabehandlingsplanen är, var eleverna kan hitta den och sammanfattar innehållet. Eleverna får sedan
diskutera likabehandlingsplanen och komma med förslag på ändringar eller tillägg vilket tjänar två syften; att
påminnas om innehållet och att äga innehållet. Personalen arbetar sedan vidare med eventuella ändringar.
Den skolkultur vi skapat, där allas lika värde är en självklarhet, bygger också på undervisningen kring detta i de
flesta ämnen. Allra mest tydligt blir detta i ämnesövergripande projekt och samarbeten vilket är vanligt
förekommande i de flesta kurser och ämnen på skolan. Värdegrundsfrågor är ett återkommande
samarbetsområde och varje läsår fördjupar sig eleverna i teman som teknik och genus, hållbar utveckling
(socialt, ekonomiskt och ekologiskt), kulturkrockar, nutida slaveri, mänskliga rättigheter, folkmord, dystopier,
konspirationsteorier, rasism och HBTQ.
I juni efter skolavslutningen gavs lärarna tid att jobba med- och färdigställa sin grovplanering inför nästa läsår. I
samband med det uppmuntrades att fortsätta och utveckla ovanstående samarbeten samt skapa nya, vår
vision är att en stor del av undervisningen ska genomsyras av samhällsviktiga frågor som demokrati och
värdegrund.
Skolan anordnar utöver det temadagar och bjuder in externa personer som pratar om exempelvis genus, HBTQ,
mobbning och likabehandling i olika sammanhang. Alla planerade föreläsningar och temadagar kunde tyvärr
inte genomföras under våren p.g.a. Covid 19.
Det demokratiska arbetet på skolan inbegriper även elevinflytande. Vi rådfrågar elevrådet i olika frågor och
eleverna är i så stor utsträckning som möjligt delaktiga i de beslut som berör dem.
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Vi har också en nolltolerans när det gäller olämpligt språkbruk, d.v.s. ord som kan uppfattas som kränkande för
olika grupper i samhället. All personal säger till vid grovt språkbruk så att hela skolan visar med en enig front att
det inte är ok.

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
Skolans arbete täcker in målen i GY11 som rör värdegrundsarbetet. Trots att vi arbetat för att upptäcka
kränkningar har vi haft väldigt få sådana ärenden eller anmälningar på skolan om kränkande behandling de
senaste åren. Med utgångspunkt i statistiken från de enkätundersökningar vi gör med eleverna och i samtalen
med eleverna är det tydligt att skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete.

SLUTSATSER
Vi kommer att fortsätta vårt värdegrundsarbete som tidigare. Att en stor del av arbetet sker i klassrummet
möjliggör diskussioner där det är lättare att fånga upp elevernas tankar. Temadagar kommer vi fortsätta
anordna efter behov som lättare upptäcks i samtal med elever eller i klassrumssituationer.
Eleverna har blivit mer delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Några elever tycker att det är väldigt
intressant, men det finns också elever som inte vill vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen då de
upplever skolan som redan väl fungerande och trygg. Dock ska vi jobba mer för att få med alla i arbetet för att
säkerställa att vi även i fortsättningen har en trygg miljö för alla.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE
Undervisningen är vår kärnverksamhet och kommer alltid vara ett utvecklingsområde. Vår årliga elevenkät visar
att eleverna är nöjda med undervisningen, personalen och skolan som helhet, detta är en trend som har
fortgått under några år och vi kommer verka för att bibehålla den utvecklingen genom att:
Ha som mål att alla ska klara gymnasieexamen och jobba för detta genom täta uppföljningar. Vi kommer även
under året följa upp inlämningar av uppgifter, genomförandet av prov mer systematiskt i syfte att snabbt
upptäcka om elever hamnat efter. Detta görs redan men bland undervisande lärare, programlag och mentorer
för sig. Tanken är att avsätta tid för uppföljning gemensamt Införa regelbundna gemensamma uppföljningar.
Vissa lärare har undervisning med elever som tillhör olika programlag, medan läraren själv tillhör ett.
Kommunikationen mellan både lärare och programlag är god, men att systematisera kommunikationen
gemensamt kring exempelvis inlämnade uppgifter underlättar uppföljningen.
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Inte minst på grund av den rådande situationen i samhället krävs förberedelser och framförhållning. En del av
detta rör arbetet med tydlig planering och feedback till eleverna. Planeringsarbetet handlar främst om att vara
tydlig med vad som sker i olika moment, på lektionerna enligt en gemensam mall. Tydlig planering och
framförhållning minskar också arbetsbelastningen i situationer där lärare blir sjuka. Även feedback till eleverna
som främst sköts via systemet google classroom - direkt i elevernas dokument, diskuteras och justeras i
kurserna för att blir så ändamålsenlig som möjligt.
En del av den höjning av betygen som skett under läsåret 2018/2019 anser vi går att härleda till vårt arbete
med tydlig planering och feedback till eleverna, även under detta läsår är målet att höja betygssnittet
ytterligare så vi hamnar över rikssnitt på samtliga program.
Samarbetet inom region SKÖVE (NTI Sollentuna, Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna) har under
föregående läsår handlat om digitalisering. Digitala verktyg ska under kommande läsår fortsatt vara i fokus
ökad utsträckning vara en naturlig del av undervisningen i de sammanhang de kan bidra till en förbättrad
undervisning.
Till detta räknar vi även med att öka antalet elever som inom ramen för undervisningen erbjuds certifieringar i
olika program. Vi kommer detta läsår även i större utsträckning öka inslagen i undervisningen av teknik som vi
har i vårt Makerspace. Exempelvis AR/VR, Enkortsdatorer med mera.

STUDIERO
Studiero är nytt för detta läsår som fokusområde för skolan. I elevenkäten var studiero ett av få teman som det
gick att se en mer tydlig minskning av. Studiero är en subjektiv företeelse som gör det svårt att sätta ett rimligt
mål annat än att fler elever ska uppleva att de har det i undervisningssituationen. Vi har i samband med att
enkäten genomförts följt upp frågan tillsammans med klasserna, i synnerhet de klasser som ansåg att studieron
var lägre. I samtalen med eleverna framkom att det ibland upplevdes som lyhört till vissa lektionssalar. Att de
tyckte de hade studiero i lektionssalen på lektionen, men ljud utanför från elever på rast och bland annat ett
pingisbord störde undervisningen. Vi har arbetat med att förbättra de saker eleverna tog upp, men kommer
även fokusera på att förbättra studieron på olika sätt i klassrummen ytterligare.

ELEVHÄLSOARBETE
Elevhälsoarbetet har under året fungerat mycket väl, vi kommer därför inte göra några större förändringar. I
vår årliga enkät uppger 96 % av eleverna att de känner sig trygga på skolan. 93 % uppger att personalen på
skolan ingriper om någon blir illa behandlad vilket är en förbättring med en procentenhet från föregående år.
Tillsammans med trygghetskänslan visar att eleverna också känner till och upplever att vårt arbete med
elevhälsan fungerar väl. Den mest tydliga skillnaden går att se mellan 2018/2019 i likabehandlingsenkäten där
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87 % av eleverna 2018 svarade att de fått information om skolans arbete med likabehandling medan 96 %
ansåg att de fått det 2019.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Årets APL har i stort sett gått bra. Alla elever erbjöds en plats med god kvalitet. Vi fick även ut fyra elever på
utlandspraktik som trots att den blev avbruten sista veckan på grund av pandemin blev lyckad och uppskattat
enligt eleverna och företagen i Spanien.
Vi kommer utveckla den nationella APL:en under 2020/2021 på tre sätt. Vi har sett att det är otroligt svårt att
hitta arbetsplatser som är villiga att ta emot elever - särskilt nu under de rådande förutsättningarna i samhället.
Då letandet efter kvalitativa platser hos företag är väldigt tidskrävande och arbetsintensivt anlitas ett externt
företag som specialiserat sig på bemanning och rekrytering hjälpa oss med det.
Vi kommer att sköta kommunikationen mellan lärare, elev och APL-plats via appen LoopMe som kommer
underlätta både kommunikation och bedömning av det förlagda lärandet. Under vårterminen kommer även
digitala kontrakt användas för att minska den administrativa belastningen för alla inblandade.
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OM SKOLAN
NTI Gymnasiet Västerås ingår i NTI Gymnasiet Ellips AB, 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
Skolan erbjuder följande program enligt Gymnasieförordningen GY11:
·

NTI

Teknik (teknikprogrammet med inriktning informations och medieteknik) - Högskoleförberedande

·

NTI

IT (El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik) - Yrkesprogram

·

NTI

Design (Estetiska programmet med inriktning estetik och media) - Högskoleförberedande

·

NTI

Musik och Media (Estetiska programmet med inriktning musik) - Högskoleförberedande

Samtliga våra program ger möjlighet att läsa på högskolan. NTI Teknik, Design och Musik är teoretiska program
och i grunden högskoleförberedande. IT-programmet är i grunden yrkesförberedande och för
högskolebehörighet krävs ett aktivt val av eleven att välja kurser som behövs för högskolebehörighet.

Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

IT-programmet (EEDAT)

24

24

17

TE-programmet (TEINF)

31

30

27

ES-programmet (ESEST)

33

12

17

Totalt*

88

66

61

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
NTI Gymnasiet i Västerås leds sedan april 2019 av rektor Anders Tegerhult. Skolan har även en biträdande
rektor Annette Tynn som tillträdde i juli 2019. Biträdande rektor är även SYV.
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Lärare och elever är indelade i två arbetslag som i sin tur består av tre programlag: Teknik-, IT- och Estet-laget.
Arbetslagen har en mötestimme per vecka som besöks av rektor och en biträdande rektor.
Varje vecka möts en pedagogisk utvecklingsgrupp som stödjer programlagen i arbetet med att utveckla
eleverna, programmen och skolan. Pedagogiska utvecklingsgruppen består av förstelärare, specialpedagog och
biträdande rektor, gruppen leds av rektor. Vid behov finns vaktmästare och IT-tekniker som stöd.
Skolan har även ett ElevHälsoTeam (EHT) med möten där rektorer, specialpedagog, skolsköterska och kurator
regelbundet träffas för att kunna möta upp de elever som behöver stöd av olika slag. Även skolläkare och
skolpsykolog deltar i arbetet vid behov.
Skolan har under läsåret haft drygt 11 lärare per 100 elever. Under året har ca 78% av lärarna (inklusive
yrkeslärarna) varit behöriga att undervisa i sina kurser. Tre lärare blev klara med sin behörighet under året.
Elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog och skolläkare. Andelen
övriga anställda är 2,3 per 100 elever. (EHT- personal ej inräknad). Övriga anställda är lokalvårdare,
cafépersonal, IT-tekniker, biträdande rektor och rektor.

LOKALER
NTI-gymnasiet är placerat mitt i Västerås, med ca tre minuters promenad från tågstationen. Lokalerna är i de
gamla så kallade Mimerkvarteren där Asea, nuvarande ABB, startade. Dessa historiska industrilokaler har gjorts
om till moderna och fräscha kontorslandskap där våra grannar mestadels utgörs av skolor, företag samt
Konstmuseet. Under sommaren 2020 har vi målat om på skolan samt bytt ut belysning i klassrummen till
modern LED-teknik som ska simulera dagsljus och därmed vara bättre för eleverna. Vi planerar utöver det att
byta ut belysningen på resterande delar av skolan, bygga om delar och byta golvet i hela lokalen.
Skolan har flera specialutrustade salar. Ett Maker Space som innehåller ny teknik i form av Virtual reality (VR)
och Augmentet reality (AR), 3d-skrivare och annan ny teknik tänkt att inspirera och berika studierna för
eleverna. I salen finns även E-sportsdatorer som används i E-sportsundervisningen. Vi har en modernt utrustad
musikstudio, en fotostudio, ett nätverkslabb för laborationer i nätverksmiljö, ett el-labb där vi kan arbeta mera
praktiskt i kurserna, en laborationssal för kemi, fysik och naturkunskap samt ett skolbibliotek. Biblioteket
anpassas också detta år för att användas som studieutrymme.
Skolan erbjuder lunch på Konserthusterassen som en är allmän lunchrestaurang för andra skolor och företag i
närheten. Den ligger ca tre minuters promenadväg från skolan. Vårt café erbjuder lättare förtäring och är öppet
dagligen. I anslutning finns platser för eleverna att umgås, spela biljard eller brädspel. På skolan finns
ytterligare områden med platser för eleverna att uppehålla sig mellan lektioner för att umgås eller studera.
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För att kunna erbjuda bästa möjliga variation i inne- och uteaktiviteter, hyr idrotten de lokaler som behövs för
de olika momenten i kurserna, som gym, gruppträning, simhall, racketbanor, klättervägg och
långfärdsskridskor. Teoretisk undervisning bedrivs på skolan.

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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