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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle gick läsåret 2019/2020 in på sitt andra läsår. Året innan hade vi på skolan 23 

elever, 14 på teknikprogrammet och 9 på naturprogrammet. Läsåret 19/20 fick vi ta emot 43 nya elever, 26 på 
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teknikprogrammet och 17 på naturprogrammet. Vi fick även några tillskott på elever i årskurs 2 och skolan 

växte därmed till 66 elever. I årskurs 2 har eleverna fortsatt samläsa flera kurser som är gemensamma på 

programmen medan årskurs 1 varit separerade på sina program. 

Teknikprogrammet har inriktningen Informations och medieteknik och naturprogrammet har inriktningen 

Naturvetenskap. Skolans lokaler ligger mitt emot Centralstationen i nyrenoverade lokaler på tredje våningen. 

Lokalerna är fullt utrustade med våtlabb, E-sportsal och Makerspace. Eleverna äter lunch via elevkortet på 

närbelägna restauranger. Idrotten har skolan på Korpen på Gävle strand. Vi har också haft laborationer och 

undervisning på Högskolan Gävle under året. 

Skolans andra år har präglats av en växande kultur med många nya elever och flera nya i personalen. De gamla 

rutinerna och processerna har fått omformas efter nya förutsättningar och människor. De nya lärarna har 

ingått i skolans lärteam där fokus fortsatt legat på rutiner, gemensamma processer och de fyra strategierna. 

Självklart har även läsåret och framförallt vårterminen präglats av pandemin och de anpassningar 

gymnasieskolan behövt göra. De sista månaderna av läsåret bedrevs utbildningen på distans vilket självklart 

påverkat såväl kvalitet som resultat.  

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle kommer under kommande läsår att fortsätta växa och från våra tidigare läsår 

tar vi med oss många lärdomar och positiva aspekter för att fortsätta bygga ett vetenskapsgymnasium i 

framkant. 

 

Rektor  

Sofia Stoltz 
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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.  

 

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020 

 

 

 

 

En tydlig trend jämfört med föregående år är att antalet F minskat från 21% till 8%. Vi kan också se att antalet 

höga betyg ökar, framförallt på naturprogrammet. I de behörighetsgivande kurserna i årskurs 1 ser vi en positiv 

trend i antalet elever med minst E i såväl engelska men framförallt i svenska och svenska som andraspråk. I 

matematik är statistiken liknande. Den av de behörighetsgivande kurser som sticker ut är Engelska 6 med en 

femtedel av eleverna utan godkända betyg. Alla dessa elever erbjuds under kommande läsår att läsa om kursen 

och flera erbjöds sommarskola. Andra kurser är Matematik 3c och 4 som har mer än 20% F. Här har eleverna 

erbjudits sommarskola samt förstärkta prövningar. Några elever har slutat på skolan och de andra har en plan 

för att arbeta med de ej godkända betygen. 
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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 

 

 

Analysen här görs jämfört med föregående år. Första läsåret hade skolan en klass på 23 elever och läsåret 

19/20 66 elever. Vi kan se att resultaten gått ned i alla delar och trenden vi kan se är att det framförallt är 

eleverna i årskurs 2 som är mindre nöjda detta läsår jämfört med läsåret innan. Många av skolans 

fokusområden under kommande läsår baseras på resultaten kring nöjdhet och trivsel och att arbeta med detta 

med alla elevgrupper.   
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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 

● Normer och värden 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN  

Inför läsåret har rektor organiserat arbetet och tjänstefördelningarna. Jämfört med läsåret innan så anställdes 

många nya lärare då skolan utökade med en till årskurs men två lärare slutade också och ersattes med nya. 

Undervisningstiden har fördelats med fokus på att nå den garanterade undervisningstiden men med extratid 

för matematiken då denna går på dubbel fart på båda våra program redan i årskurs 1 (Matematik 1c på 

höstterminen och Matematik 2c på vårterminen) och där eleverna och lärarna önskat mer tid. Även i årskurs 2 

har eleverna läst matematiken på en termin och fått mer undervisningstid, detta upplägg kommer dock 

förändras till kommande läsår. I årskurs 2 har mer undervisningstid lagts in  då de i årskurs 1 tappade en del 

undervisningstid på grund av flera lärarbyten. Under läsåret har majoriteten av lärarna lärarexamen och 

legitimation. 

Alla lärare tillhör ett och samma lärteam som leds av en lärteamsledare. Detta team träffas 1,5 timme varje 

vecka med olika fokusområden och detta lärteam är en stor del av det kollegiala lärandet på skolan. Under 

läsåret har alla lärare genomfört kursen “Betyg och bedömning” via Academedia och Karlstad Universitet. Detta 

har gett en god gemensam grund och språk för arbetet med betyg och bedömning och vidare arbete. Detta var 

också en av skolans fokusområden under året. Tillsammans med detta skulle lärarna under läsåret besöka 

varandra och göra lärandeplaner. Detta har dock inte genomförts på grund av rådande pandemi och att arbetet 

gjordes om till fjärrundervisning.  

Var 6:e vecka har vi på skolan en elevavstämning där där varje lärare sätter sig ned och tittar på sin 

undervisning och hur det går för varje individ i kursen. Förväntas de nå målen eller behövs det extra 

anpassningar? Detta följer vi sedan upp i lärteamet där lärarna tillsammans med specialpedagog diskuterar 

anpassningar och hur undervisningen kan vidareutvecklas utifrån denna uppföljning. Detta är något som 

kommer utvecklas under kommande läsår genom att hela elevhälsan deltar vid dessa träffar för att arbeta med 

individen.  

Majoriteten av undervisande lärare under läsåret har varit legitimerade lärare. En har inväntat sin legitimation 

och satte därmed betygen i samråd med en ämneskollega. Den andra är ej legitimerad lärare och de båda har 
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haft en mentor under året som stöttat dem i planering, betyg och bedömning och betygen har satts i samråd 

med de legitimerade lärarna.  

Under vårterminen fick undervisningen ställas om helt utifrån rekommendationerna att gymnasieskolan skulle 

bedriva sin undervisning på fjärr och distans. Lärarna arbetade från början kvar på skolan och under 

specialpedagogens ledning tog vi fram gemensamma riktlinjer och en lektionsdesign att utgå ifrån för att 

designa tydliga lektioner med hög kvalitet även på fjärr. Specialpedagogen drev ett projekt med lektionsdesign 

under vårens fjärrundervisning och personalen deltog i en workshop med Helena Wallberg som skrivit 

“Lektionsdesign” med fokus på hur vi arbetar med att designa fjärrlektioner och hur vi arbetar med att nå alla 

elever. Vi använda elevavstämningen ofta och lärarna införde en individuell chatt med varje elev för att följa 

upp undervisningen och resultaten. 

 

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Detta läsår har präglats av att skolan växer, ska sätta sina rutiner och såklart pandemin. Som tidigare nämnt har 

skolan haft många nya lärare samt mer än fördubblat antal elever på skolan. Ett utvecklingsområde som 

planerades inför läsåret var att arbeta mer med lärarnas feedback till eleverna där 75% av eleverna förra året 

angav att de var nöjda med feedbacken som de får under kursen. Resultaten blev här högre under vårterminen 

än under höstterminen. Detta läsår har vi tyvärr bara en mätpunkt under höstterminen då elevernas 

undervisning på vårterminen blev på distans. Höstterminens fråga kring om eleverna får information om hur de 

ligger till visar att 73% av eleverna upplever att lärarna informerar dem om hur de ligger till i undervisningen. 

Detta visar att arbetsområdet är ett fortsatt arbetsområde för skolan så eleverna kan ta ansvar för sin egen 

undervisning. 

Vi kan se att fortsatt 81% (samma som läsåret innan) är nöjda med sin undervisning på NTI 

Vetenskapsgymnasiet Gävle. VI kan se att fler elever når godkända betyg än året innan och lärarna har under 

läsåret arbetat mycket med betyg och bedömning vilket är ett stort fokusområde för en nystartad skola. En 

gemensam syn, goda rutiner och likvärdighet var utgångspunkten och målet. En av mätpunkterna skulle vara 

nationella proven som tyvärr blev inställda på grund av pandemin. Lärarna har istället diskuterat kurserna och 

sina bedömningar i lärteamet och kommunicerat detta med eleverna och dokumenterat det i vår lärplattform 

så eleverna kunnat följa sin egen kunskapsutveckling samtidigt som det varit en tydlig dokumentation för 

eleverna, vårdnadshavare, lärare och rektor. Detta har varit extra viktigt i en osäker tid med förväntade sjuktal.  

Ett tydligt utvecklingsområde för skolan under kommande läsår ser vi i frågan “Mina lärare gör så att jag får lust 

att lära mig mer” där 66% av eleverna svarat svarsalternativ 7-10. Ungefär liknande siffror såg vi året innan och 

personalen på skolan har identifierat frågan som ett utvecklingsområde kommande läsår, starkt kopplat till 

motivation. Här har vi också en koppling till de manifestationer vi har på skolan i form av makerspace, labbsalar 

och VR som vi lyfter fram som ett incitament för att öka lusten att lära. Flera lärare har i sina egna analyser lyft 

fram ämnesspecifika tankar för att kunna öka lusten att lära i just sitt ämne. 
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I årets elevenkät kan vi se att antalet elever som anser att de kan få god studiero är lika som läsåret innan och 

ligger på cirka 80%. I och med att skolan växer markant kan också upplevelsen av studieron blir mer 

problematisk men glädjande är den fortsatt god. Det är ett viktigt område att hålla koll på då skolan fortsätter 

växa.  

Ett annat av våra fokusområden och som kommer beröras mer under elevhälsoarbetet var närvaron. Analysen 

av närvaron blir här lite haltande på grund av den rådande pandemin. Det vi tydligt kunde se under 

vårterminen var att närvaron ökade under fjärrstudierna och fler elever kunde delta i undervisningen än 

förväntat. Frånvaron under läsåret var överlag bättre än året innan. Inför läsåret organiserade vi om 

mentorskapet för att bättre bemöta frånvaro och de behov som vi identifierade att eleverna hade. Detta 

mentorsuppdrag kommer skrivas om även till nästa läsår med fokus på kontinuerlig uppföljning, planering och 

studieteknik. 

I rektors samtal, planering och uppföljningar med lärarna lyfts elevernas delaktighet i undervisningen och 

arbetssätt. Skolan har under läsåret haft många lärare som är nya i yrket och som arbetat mycket med att hitta 

sin egen lärarroll vilket också påverkat elevernas delaktighet. Många lärare har detta som ett personligt 

utvecklingsområde under kommande läsår. 

 

SLUTSATSER 

En del som lyfts fram i våra utvärderingar är att tydligare ta fram ett gemensamt synsätt bland lärarna. Vad är 

den gemensamma nämnaren på skolan, vad är basundervisningen? Detta arbete kommer ledas av 

försteläraren under året och utmynna i en lista som är gemensam för alla lärare på skolan. Målet är att få ett 

gemensamt förhållningssätt och att fokus förflyttas till hur undervisningen kan anpassas för att 

effektivisera/utveckla lärandet. Vi ska fortsätta arbetet som påbörjades under fjärrundervisningen med 

lektionsdesign men nu flytta in det i det fysiska klassrummet.  

Arbetet med kollegiala besök behöver ett omtag och kommer ledas av försteläraren med fokus på den 

gemensamma formativa diskursen såväl som arbetet med betyg och bedömning och lektionsdesign. Målet är 

att alla lärare ska besöka och få besök för att utveckla och få perspektiv på sin egen undervisning.  

Som nämnts ovan ska också arbetet med att öka lusten att lära fortsätta. Försteläraren kommer leda arbetet 

med att inkludera våra manifestationer i undervisningen och fler lärare involveras i delarna för att få mer 1

perspektiv och delaktighet. Även här ska lärarna besöka varandra för att diskutera användningsområden och få 

nya infallsvinklar. 

Skolan kommer nästa läsår att få behålla majoriteten av lärarna vilket möjliggör ett fortsatt arbete med 

processer som påbörjats i år, såsom betyg och bedömning samt ett kontinuerligt arbete med examensmål och 

ett vetenskapligt arbetssätt.  

1 Makerspace, sciencelabb samt VR/AR. 
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I klassrummen är eleverna överlag nöjda med arbetsron men utmaningen har varit fler tysta ytor och grupprum 

i skolan. Kommande läsår kommer biblioteket att få en glasvägg så detta blir till ett eget rum. Vi kommer 

dessutom att ta ett till våningsplan i bruk vilket innebär att elevhälsan kommer flytta ner en våning och deras 

tidigare arbetsrum blir ett grupprum för eleverna. Det blir en utmaning att ha koll på två våningsplan men 

samtidigt en stor möjlighet att anpassa utifrån elevernas behov. 

 

ELEVHÄLSOARBETE 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Elevhälsan på skolan är organiserad med rektor som leder arbetet tillsammans med skolsköterska, 

specialpedagog och kurator. Den ordinarie kuratorn har varit föräldraledig under året och haft en vikarie. 

Samverkan mellan elevhälsan och undervisande lärare har framförallt legat i informella samtal samt att 

specialpedagogen fungerat som en länk mellan de två teamen. Förutom detta har elevhälsan tillgång till 

skolpsykolog och skolläkare som deltagit såväl kring enskilda elevärenden som kring det förebyggande arbetet.  

Elevhälsan hade under läsåret planerat in aktiviteter för att arbeta mer med trivsel och motivation men då 

dessa var förlagda till vårterminen blev så inte fallet. Stort fokus har legat på närvarorutiner och att arbeta med 

denna och motivation för elever att vara i skolan. Under vårterminens fjärrundervisning arbetade elevhälsan 

mycket med att ta fram processer och hälsofrämjande åtgärder för eleverna som var hemma. Det blev många 

individuella samtal och uppföljningar.  

I närvaroarbetet har elevhälsan haft en stor roll i uppföljning av elevers frånvaro där skolsköterskan alltid gör 

en utredning och följer upp med eleverna och mentor. Närvaron har varit ett av elevhälsans och skolans 

fokusområden och kommer vara detta även nästa år för att öka närvaron och för att vår första avgångsklass ska 

nå sin gymnasieexamen.  

En försvårande omständighet under läsåret har varit elevhälsans små deltidstjänster som gjort det svårt för 

dem att delta vid lärarnas lärteamsträffar och gemensamma analys. Kommande läsår ökar elevantalet återigen 

vilket också innebär att elevhälsan kommer få större tjänster och kommer delta vid lärteamsträffarna i snitt var 

tredje vecka med fokus på elevavstämning och närvaro.  

Ett förebyggande arbete under året skulle ha varit resilienceprojekt men som sköts upp ett år på grund av att 

ordinarie kurator var föräldraledig och att specialpedagogen ledde arbetet med lektionsdesign.  Detta projekt 

kommer istället genomföras under läsåret 20/21 med målet att öka elevernas motståndskraft, uthållighet, 

motivation och därmed skolresultat. Utgångspunkten är en modell framtagen av Academedias skolöverläkare 

och där kurator kommer gå utbildningen inom sin tjänst på en annan academediaskola och tillsammans med 

specialpedagog initiera en del av projektet hos NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle. 
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UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Som jag nämnt tidigare har elevhälsoarbetet arbetat kontinuerligt för att utveckla och förbättra elevernas 

skolsituation. Elevhälsan har besökt lektioner för att delta i det dagliga elevhälsoarbetet och att arbeta med 

närvaron även i klassrummen.  

Nya rutiner för såväl anmälan, utredning och uppföljning av närvaro och särskilt stöd har implementerats under 

året och kommer utvecklas under kommande läsår. Då skolan fortfarande är liten är det mycket som sker via 

personkontakt och samtal såväl som via skriftlig dokumentation. Rektor tillsammans med specialpedagog har 

ansvarat för processerna och detta har följts upp på elevhälsoträffarna.  

Under kommande läsår kommer mer skriftlig dokumentation över elevhälsoärenden att stabiliseras för att inte 

heller ta upp all tid för elevhälsoteamet så dessa kan fokusera än mer på främjande och förebyggande. 

Specialpedagogen kommer ansvara för utredningar, kartläggningar och uppföljningar av särskilt stöd med stöd 

av rektor.  

Förutom detta kommer även studie- och yrkesvägledare att ingå i kommande läsårs elevhälsoteam. 

 

SLUTSATSER 

Mycket dokumentation ska uppdateras och förfinas under året. De rutiner som implementeras med exempelvis 

närvaro, mentorsrutiner och elevavstämning ska förfinas och anpassas efter rådande förutsättningar. 

Skolkurator och specialpedagog kommer under kommande läsår att arbeta med resilience hos eleverna för att 

öka deras motståndskraft och arbete med självförtroende och motivation. Vi ser på skolan tendenser till en 

restkultur och att eleverna skjuter upp sina deadlines och sina arbeten vilket resulterar i lägre måluppfyllelse. 

Detta är något projektet kommer fokusera på.  

Som tidigare nämnt kommer hela elevhälsan att arbeta den dag när lärarna har lärteamstid vilket möjliggör 

gemensamma samtal och analyser med fokus på elevernas måluppfyllelse och skolsituation. 

 

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. 
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Värdegrundsuppdraget är något som vi under läsåret börjar med på skolans första dag. Vi påbörjade läsåret 

med NTI Preppweek där eleverna får lära känna NTI och våra manifestationer. En av delarna på denna vecka är 

vårt värdegrundsuppdrag där eleverna fick göra en workshop med utgångspunkt i nätetik utifrån statens 

medieråds material. Arbetet tar avstamp i prepp week och våra normer och värderingar men fortsätter under 

läsåret. Direkt efter preppweek arbetade eleverna med trivselreglerna på mentorstiden och gick igenom och 

reviderade dessa. I elevenkäten visade eleverna dock att de inte kom ihåg detta arbete eller tyckte att de ville 

arbeta mer med det vilket gör att vi förändrar det till kommande läsår.  

NTI Preppweek har varit ett av skolans fokusområden under läsåret för att skapa trivsel och en gemensam 

start. Förutom detta planerades många trivselaktiviteter och studieresor in till vårterminen men som tyvärr 

ställdes in på grund av pandemin. En trivselaktivitet genomfördes med utgångspunkt i skolans E-sportsprofil 

vilket var Dreamhackresa tillsammans med de andra NTI-gymnasierna.  

Värdegrundsarbetet ska vara levande i klassrummet och skolan har diskuterat detta på lärteamsträffarna såväl 

som i mentorsarbetet. En framgångsfaktor under skolans första år var att eleverna fick vara med och påverka 

väldigt mycket. Denna framgångsfaktor var dock inte lika stor under detta läsår och är något som kommer 

fokuseras på under kommande läsår. 

I elevenkäten kan vi se att eleverna på NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle är fortsatt trygga (95% anger 7-10 vilket 

är samma som året innan). Ett utvecklingsområde inför kommande läsår är att säkerställa att all personal 

känner till våra rutiner och agerar samt att eleverna upplever att detta sker.  

Skolans plan för likabehandling är utformad av rektor och all personal har fått vara med och påverka. Eleverna 

har i mentorsgrupper fått tycka till kring den och i skolans enkät om Likabehandling och värdegrund känner alla 

elever på skolan till skolans arbete med likabehandling och värdegrund. 

 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Som jag nämnde ovan så känner alla elever på skolan till skolans likabehandling och värdegrund. Många vill 

dock vara med och påverka mer, alltifrån ordningsreglerna till planerna. Under kommande läsår ska elevrådet 

utökas och träffas fler gånger för att få påverka än mer. Ett starkare elevperspektiv i frågorna är väldigt viktigt.  

Många lärare har i sina egna reflektioner lyft den lilla skolan och möjligheten att få vara sin individ och vara 

trygg som en styrka för skolan. Skolan växer dock mycket vilket kommer innebära en stor utmaning. Vi kan i 

enkäten se att vi behöver arbeta mer med ett gemensamt förhållningssätt i personalen så att eleverna känner 

att all personal agerar och att det genomsyrar all undervisning och allt agerande på skolan. Mentorerna får en 

viktig roll i att arbeta än mer med skolans värdegrund i sina mentorsklasser och ta in elevernas perspektiv.  

Anmälningarna om kränkande behandling har utretts av huvudmannen och inblandade har deltagit i hela 

processen och hittat en väg framåt. 
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Under förarbetsdagarna diskuterar lärarna hur de kan arbeta mer med aktivt elevinflytande och demokrati. 

Även detta är en av punkterna som lärarna diskutera i lärteamet och i sina besök.  

Elevhälsan har en viktig funktion i vårdandet av värdegrunden och deltar i undervisningen och i korridorerna för 

att främja skolans värden.  

 

SLUTSATSER 

Som jag nämnt ovan är det gemensamma förhållningssättet och ett tydligt agerande väldigt viktigt inför 

kommande läsår. Vi växer, fler personal tillkommer och elevantalet blir nästan dubbelt så stort. Värdegrunden 

är otroligt viktig för att vi ska kunna leverera undervisning av god kvalitet. 

Elevrådet kommer få en större roll på skolan och rektor kommer arbeta mer med värdegrundsfrågor och 

elevrådet under läsåret. Värdegrunden är en stående punkt på organisationsmöten och APT. 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

En framgångsfaktor under året har varit starten och det gemensamma arbetet med kursen Betyg och 

bedömning samt Lektionsdesign. Detta arbete ska vi särskilt fokusera på framöver i undervisningen för att 

säkerställa en gemensam grund och att fokus flyttas till en effektfull undervisning. 

En annan slutsats av utvärderingen av verksamheten är ett fortsatt arbete med närvaro. Vi kommer tillbaka till 

en verklighet i en pandemi med förmodat höga sjuktal. Här kommer det främjande närvaroarbetet bli otroligt 

viktigt för att täcka av en eventuell utbildningsskuld såväl som kommande eventuella missade områden. 

Skolan ska även fokusera än mer på trivsel och motivation då detta är två områden som backat under läsåret. 

Alla elever på NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle ska vara trygga i skolan och ha arbetsro på sina lektioner. Skolan 

kommer byggas om för att skapa fler ytor och för att möta en fördubbling av elevantalet. Vi kommer att arbeta 

med resilience och basgrupper för att skapa motståndskraft och samarbetsförmåga. Förutom detta fortsätter 

vårt arbete med makerspace, VR och science för att förbereda eleverna för att leda och navigera i en 

digitaliserad framtid.  
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OM SKOLAN  

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle  ingår i NTI Gymnasiet, som i sin tur ingår i AcadeMedia. NTI Gymnasiet består 

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

UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

Skolan har Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik samt Naturprogrammet med 

inriktning natur. Båda programmen är högskoleförberedande och präglas av vetenskap och digital teknik. 

Skolan har sammanlagt 66 elever där 23 är flickor. Skolan växer till kommande läsår mot cirka 125 elever. På 

båda skolans program kan eleverna läsa ett utökat program med E-sportprofil. Skolan samarbetar här med 

Learn2Esports för en kvalitativ E-sportsundervisning i kombination med studier på hög nivå. Under läsåret läste 

25 elever E-sportsprofilen. 

 

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

TE-programmet 26 11  

NA-programmet 16 13  

Totalt* 42 24  

*Antal elever maj 2020 

PERSONAL 

Skolan är fortsatt liten och växer vilket innebär att personalstyrkan är mindre. Under läsåret 2019/2020 bestod 

personalstyrkan av rektor och ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog. 

Specialpedagogen arbetade även som lärare på skolan tillsammans med 6 andra lärare. Majoriteten av 

personalen arbetade deltid. Förutom detta arbetade studie- och yrkesvägledare på skolan vid behov såväl som 

skolpsykolog och skolläkare.  

Alla lärare var organiserade i ett lärteam ledda av lärteamsledare. 

LOKALER 

Skolans lokaler ligger mitt emot Centralstationen i Gävle och har renoverats och byggts om inför vår nystart. 

Under de första åren har vi ett våningsplan bestående av ungefär 700 kvm. Fler lokaler finns i huset till skolans 

förfogande ju mer skolan växer och under kommande läsår kommer ett till våningsplan tas i bruk på cirka 300 

kvadrat. På detta våningsplan finns ett klassrum, ett lärarrum och två rum för elevhälsan.  
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I lokalerna har vi ett fullt utrustat våtlabb samt ett Makerspace som är öppet för eleverna att använda. Skolan 

har en lugn studieyta som även fungerar som bibliotek. Denna del kommer under kommande läsår byggas om 

med en glasvägg och mer utrustning. Skolan har också en E-techsal med 13 gamingdatorer av mycket hög klass 

till vår E-sportprofil. I salen finns även vårt VR-labb med en dedikerad dator för denna del.  

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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