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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
NTI Vetenskapsgymnasiet Solna startade hösten 2019. Skolan har två program, naturvetenskapsprogrammet
och teknikprogrammet. Att få starta en skola har varit roligt, lärorikt, spännande men har också krävt hårt
arbete av all personal på skolan. När man startar en skola anser jag att det är viktigt att ha koll på skolans
styrdokument och utifrån de skapa en vision, för mig har skollagen hela tiden haft en central roll. Ett viktigt
stycke har varit skollagen 3 kap. 2 §

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Att ge eleverna rätt förutsättningar men också skapa en skola där man vågar sätta gränser och hela tiden
arbeta för trygghet och studiero har varit viktigt för mig.

Jag och personalen var tidigt överens om att vi ville tillsammans med våra elever skapa en framgångsrik skola,
där kvalité och god utbildning är i fokus, en skola där studiero och trygghet är en självklarhet. För mig som
rektor har det varit viktigt att skapa en organisation där vi pratar om vår undervisning, och känner oss trygg
med varandra. Vi ska lära av varandra, vara öppna för förändringar och ha en hög samarbetsvilja. För att
kontinuerligt utvärdera arbetet vi gör på skolan och för att systematisk jobba med kvalité är det viktigt att vi på
individnivå och gruppnivå vågar granskar oss själva och med stor respekt hjälpa varandra att bli bättre på det vi
gör. På NTI Vetenskapsgymnasiet Solna har vi jobbat som ett team och satt eleven i centrum.

Några av framgångsfaktorerna har varit samsyn i personalgruppen, gemensamma pedagogiska processer,
kollegiala samtal kring betyg och bedömning, extra anpassningar och ett värdegrundsarbete som involverade
personal och elever. Längst vägen har vi fler tillfällen stannat upp för att utvärdera det vi gör och för att hitta
nya vägar. Speciellt med tanke på att vårterminen inte blev som någon hade tänk sig, corona-pandemin fick oss
att tänka om och hitta nya vägar. Jag hoppas att alla på skolan, personal och elever är stolta över den skola vi
skapat tillsammans, vi tar med oss allt vi lärt oss in ett nytt läsår och ser till att bli ännu bättre.
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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, undervisnings-utvärderingar, 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

Då skolan startade 2019 går det inte att göra jämförande utfall. Andel F är få, vilket kan bero på olika saker. Vi
har haft hög närvaro på skolan både bland elever och personal vilket har resulterat i stabilitet och en trygg
skola. Personalen på skolan gick under läsåret kursen betyg & bedömning som möjliggjorde en hög grad av
samsyn och kollegialt samarbete kring betygsättning. En annan framgångsfaktor har varit regelbundna
elevavstämningar och ett gemensamt arbete kring extra anpassningar och särskilt stöd. Vilket i sin tur
resulterade i att rätt resurser kunde sättas in.
Första året uppnådde samtliga elever minst betyget E i matematik, svenska och engelska.
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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 prov.

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

Vi får höga resultat i nöjdhet, rekommendationsgrad och trivsel. Detta visar på att eleverna är nöjda med
skolan som helhet. Då siffror från tidigare år inte existerar kan inga jämförelser göras om trender, utan dessa
siffror agerar utgångspunkt för kommande års kvalitetsarbete. I jämförelse med andra NTI-skolor är siffrorna
emellertid mycket höga.
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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
Undervisning var en grundpelare i arbetsplanen för läsåret 19/20. Vår ledstjärna var att “Alla elever ska ges den
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. God undervisning från start
var således av yttersta vikt.
Under läsåret 19/20 fördelades undervisningstiden jämnt mellan alla lärare, men med ett något större fokus på
matematikundervisningen, och den garanterade undervisningstiden stämdes av med jämna mellanrum.
Uppstod oväntade situationer som krävde justering av undervisningen löstes detta genom byten av
lektionspass mellan undervisande lärare.
Undervisningen följdes upp genom regelbundna elevavstämningar varje månad, men även genom de veckovisa
mötena mellan lärarlaget och ledningen. På samtliga av dessa möten arbetade all skolans personal tillsammans
för att diskutera och analysera eventuella förändringar vilka behövde göras i undervisningen. Utöver de
schemalagda tiderna tillät det faktum att vi är en liten skola att det fördes en ständig dialog i kollegiet kring
extra anpassningar och justeringar i undervisningen.
Vi hade även en schemalagd “coachtid” varje vecka där alla lärare närvarade och dit elever kunde gå för att få
extra hjälp. För de elever som riskerade underkänt i något ämne eller vilka hade hamnat efter med någon
inlämning var denna coachtid obligatorisk.
Samtliga lärare samt rektor gick gemensamt utbildningen Betyg & Bedömning tidigt under höstterminen för att
etablera förutsättningarna för en rättssäker och likvärdig bedömning och betygssättning. När det uppstod
tveksamheter kring bedömning diskuterades dessa i samråd med lärarkollegor eller rektor.
Vi förberedde för fjärrundervisning i god tid och etablerade alla rutiner veckan innan direktiven kom uppifrån.
Således var omställningen förhållandevis smärtfri och vi kunde omedelbart fortsätta följa ordinarie schema. Vi
var fortsatt mycket noga med närvaro efter vi ställt om till fjärr, och agerade direkt om en elev var frånvarande.
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UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN

Elevenkäten och betygsresultat visar på att eleverna är nöjda med undervisningen och att de får den ledning
och stimulans som de behöver. 100% av eleverna upplever att läraren informerar om hur det går i skolarbetet
samt hjälper eleven framåt i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt.
Samtliga elever upplever att det är god studiero i skolan. En framgångsfaktor kan vara elevernas delaktighet i
utformandet av ordningsreglerna. De fick här möjlighet att önska regler för att vi gemensamt skulle bygga en
skola vi alla kunde trivas på. När ordningsreglerna väl var på plats rådde samsyn hos personalen kring hur vi
skulle arbeta i upprätthållandet av dessa. Frekventa och konsekventa markeringar från såväl ledning som
undervisande lärare har hjälp att skapa en kultur av studiero på skolan. Vidare har det återkommande
upplägget på lektionerna bidragit till tydlighet och struktur, vilket vi menar kan ha främjat studiero. Studiero
har även varit ett återkommande inslag på mentorstider då vi arbetat vidare med hur vi kan främja en miljö där
alla kan göra sitt bästa med minimala störningsmoment.
Arbetet med extra anpassningar har fungerat bra. Personalen har haft regelbundna elevavstämningar där
samtal kring extra anpassningar har ingått. Personalen arbetar med och dokumenterar extra anpassningar för
eleverna i skolans dokumentationsverktyg och har regelbundna uppföljningar där resultatet av dessa
analyseras och utvärderas. Vi har applicerat de vanligaste extra anpassningarna (ex. tydlighet, hjälp att sätta
igång arbetet, kortare genomgångar) på gruppnivå för att främja ledning och stimulans för samtliga elever.
Utöver detta har individuella anpassningar gjorts för de elever som behövt ytterligare stöd att uppnå målen,
exempelvis andra eller anpassade uppgifter/examinationer. Då vi under första läsåret varit få elever har lärarna
kunnat erbjuda mycket individuell ledning och stimulans för samtliga elever.
Knutet till såväl studiero och extra anpassningar har kontakten med vårdnadshavare fungerat väl under läsåret
19/20. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin och utförs enligt en struktur vi bestämt tillsammans i
kollegiet. Har vi kunnat lyfta eventuella röda flaggor i de diverse kurserna samt utvärdera elevernas sociala
utveckling. I de fall en elev har krävt speciell uppmärksamhet, exempelvis på grund av frånvaro eller bristande
resultat, har ansvarig mentor hållit en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare. Den snabba kontakten som
etableras med vårdnadshavare i dessa fall har gjort att elever inte hamnar efter i studierna och kan ta igen det
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de missat. Även genom regelbundna möten mellan ledning och personal uppmärksammas fall som tidigt
behöver fångas upp innan de problematiska.
Genom en gemensam utbildning i betyg och bedömning etablerat en grund för samsyn och samarbete i
bedömningen av elevernas kunskaper. Samtliga lärare har tidigt haft målsamtal med varje elev där mål för
kurserna etablerats vilka följts upp genom regelbundna individuella samtal kring elevernas måluppfyllelse i
förhållande till de personliga målen. Arbetet har på så vis varit formativt i den mening att en ständig dialog
funnits mellan elev och personal kring vart eleven befinner sig i nuläget och vad som krävs för att uppnå målen.
Den lägsta nivån i elevenkäten rörde att “Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika
ämnena” (92%). Medan detta resultat fortfarande är mycket högt är det viktigt att arbeta ännu mer
transparent så att eleverna vet vad som förväntas av dem. Detta ska bland annat diskuteras vid målsamtalen
och dess uppföljningar. Slutligen har ett konsekvent arbetssätt kring bedömning har möjliggjort enklare
samverkan inom kollegiet både kring bedömningsstöd samt gemensamt bruk av bedömningsunderlag.
Undervisnings-utvärderingen från höstterminen 2019 visar att eleverna i hög grad upplever att de får inflytande
över undervisningens upplägg. Vår gemensamma tavelstruktur inkluderar ett utvärderingsmoment där
eleverna får ge uttryck för vad som fungerat bra, mindre bra samt ge önskemål på hur vi ska gå vidare, vilket
tillåter läraren att släppa in elevinflytande i utformningen av undervisningen. Elevinflytande i kursernas innehåll
(läs: ämnesstoff) har varit begränsat, men eleverna har getts stor frihet genom exempelvis flera olika
examinationsuppgifter att välja mellan samt varierande undervisning/lektioner.
SLUTSATSER
Utifrån resultaten på elevutvärderingar och de slutgiltiga betygen kan vi konstatera att undervisningen fungerat
mycket bra under det gångna året. Omställningen till fjärrundervisning skapade vissa utmaningar men
fungerande till sist väl. Alla elever nådde måluppfyllelse och en stor andel uppnådde högre betygsnivåer. De
rutiner och strukturer vi etablerat under första året ska vi fortsätta med nästa läsår när vi blir fler elever och
lärare. Nya lärare ska snabbt komma in i våra arbetsmetoder för att etablera samsyn från start. Skolan har en
god kultur gällande studiero och resultat, vilket vi vill bevara även när vi blir större. Vi är så pass nya att fokus i
nuläget ligger på att fortsätta med det vi gjort bra från start och skapa en kontinuitet innan vi börjar förändra
för mycket och såväl betyg som utvärderingar pekar på att vi är på rätt väg.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Skolans elevhälsa har under året i huvudsak bestått av rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Även
skolläkare och skolpsykolog har varit delaktiga i elevhälsoarbetet, dock i mindre utsträckning. Rektor har under
läsåret haft rollen som studie- och yrkesvägledare. Elevhälsomöten har vi haft varannan vecka. Skolläkare och
skolpsykolog har deltagit i elevhälsomöte vid ett tillfälle. Skolläkaren har dock haft mer regelbunden kontakt
med skolsköterskan. Skolpsykologen har förutom att ha varit delaktig på elevhälsomöten också varit på plats
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för att ha workshop med eleverna, en workshop som handlar om känslor - vad är de bra för och när blir det till
problem.
Fokus har varit att bygga upp ett elevhälsoteam och skapa tydliga rutiner för att elevhälsoarbetet ska bli så bra
och effektiv som möjligt.
Skolsköterskan har haft fokus på att ha hälsosamtal med alla elever som går i årskurs 1. Kurator och
skolsköterskan har haft en nära dialog gällande elever som är i behov av enskilda samtal med kurator.
Elevhälsan, har också deltagit på lektioner för att främjas elevernas lärande. Under läsåret har elevhälsan i olika
utsträckning varit delaktig i olika projekt för att skapa en trygg skola men också för att främja elevernas
lärande, detta har gjort tillsammans med annan personal på skolan som lärare och rektor. Teman som
elevhälsan och undervisande lärare har arbetat med är bland annat, alkohol, sömn och diskriminering och
kränkning.
Eftersom elevhälsan inte har varit närvarande varje dag har hela personalen tillsammans arbetet för att t.ex.
främja närvaro. Undervisande lärare har i början på lektionen rapporterat närvaro, rektor/studie- och
yrkesvägledare har då tagit kontakt med de elever som varit frånvarande för att skyndsamt fånga och utreda
frånvaron. Arbetet med att främja närvaro regelbundet lyfts på gemensamma mötestider och ett nära
samarbete mellan personalen på skolan har varit framgångsfaktorer. Det har även tydliggjorts för eleverna att
hög närvaro och studieresultat korrelerar tydligt.
UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Elevhälsan har stöttat elevernas utveckling mot målen på olika sätt. Skolsköterskan har genom sina hälsosamtal
kartlagt vad vi på skolan behöver jobba mer med, både ur ett förebyggande men också främjande perspektiv.
Under hälsosamtalen visade det sig att elevernas sömnvanor var ett potentiellt problem. Detta resulterade i att
elevhälsan plus undervisande lärare arbetade förebyggande genom föreläsningar, workshops, sömndagböcker
och så vidare.
Ett av våra mål under läsåret 2019/2020 var att ha en närvaro på 90%, vilket vi lyckades med. Vi har arbetat
med att skyndsamt fånga upp elever som varit frånvaro, genom att ha en nära dialog men också genom att
göra frånvaroutredningar.
Under läsåret har vi arbetat mycket med att få till en kultur på skolan som ska främja närvaro genom att tidigt
på terminen prata om korrelationen mellan närvaro och studieresultat. Mentorerna har pratat mycket med
eleverna kring mål de har, såväl kortsiktiga som långsiktiga samt värdet av närvaro för att uppnå dessa. Arbetet
med trygghet och studiero, vilket detaljeras mer nedan, var också en central del av det närvarofrämjande
arbetet.
För att arbeta med att förebygga frånvaro har undervisande lärare i början på lektionen rapporterat närvaro.
Rektor/studie- och yrkesvägledare har då tagit kontakt med de elever som varit frånvarande för att skyndsamt
fånga och utreda frånvaron. Arbetet med att främja närvaro regelbundet lyfts på gemensamma mötestider, ett
nära samarbete mellan personalen på skolan har varit en framgångsfaktor. En annan framgångsfaktor har varit
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arbetet med extra anpassningar som alla undervisande lärare har arbetat mycket med. Skolsköterskan har
också haft möjlighet att fånga upp elever genom sina hälsosamtal. Skolsköterskan har haft en nära dialog med
ett par elever som har varit i behov av stöd. Elevhälsan, undervisande lärare och rektor har arbetat mycket med
att skapa relationer med eleverna för att tillsammans skapa en trygg skola. Vikten av närvaro har också
mentorerna arbetet med på mentorstid, på utvecklingssamtal och målsamtal.
Våra elevavstämningar har fungerat bra för att skyndsamt fånga upp elever där extra anpassningar inte har
räckt till. Rektor som deltar i avstämningsmöten tar med dig anmälan till elevhälsan där arbetet sedan
fortsätter. På elevhälsomöten bestäms vem som ska göra utredningen, vid nästa elevhälsomöte följs detta
upp. “Modell över arbetsgången med stödinsatser” som finns i skolverkets allmänna råd “arbeta med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” har också använts och kommer att i större utsträckning att
användas nu när skolan växer.
SLUTSATSER
Alla rutiner som har skapats behöver implementeras hos alla medarbetare, nya som gamla, för att de ska bli en
naturlig del av det vardagliga arbetet. Detta är viktigt för att snabbt kunna fånga upp elever och främja deras
lärande, extra viktigt nu när skolan har fler elever. Vi behöver också utveckla samarbetet mellan elevhälsan och
lärare under läsåret 2020/2021. Elevhälsan behöver också fortsätta bygga relationer med skolans elever. Ett
annat viktigt uppdrag är att fortsätta säkerställa att alla elever får den stöd de har rätt till, vilket
betygsresultaten från läsåret 19/20 visar. Vi kommer fortsätta arbeta förebyggande och främjande med
närvaro, sömn, trygghet och studiero samt snabbt åtgärda problem som dyker upp.

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.
Värdegrundsarbetet har varit mycket viktigt i skapandet av en god kultur under vårt första år som skola. En del i
detta har varit att diskutera den typ av kultur vi vill ha på möten med ledning och personal och följa upp på hur
vi kan arbetade vidare för att etablera den värdegrund vi vill ha. Vidare uppmanades personalen tidigt att vara
synliga i korridorerna för att skapa relationer med eleverna samt främja ordning och lugn, något vilket verkar
ha fungerat.
Eleverna har fått ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling både på mentorstider och via
SchoolSoft. De informerades även om att ledning och personal alltid kommer agera direkt i fall där planens
vision hotas på något vis. Personalen och eleverna har tillsammans med ledning diskuterat innehållet i planen
och fått komma med synpunkter på tillägg och korrigeringar. 100% av eleverna har uppgett att de har fått
fullgod information om, och möjligheter att deltaga i utformningen av, värdegrundsarbetet på skolan.
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Eleverna fick även under läsåret genomföra en likabehandlings- och värdegrundsenkät. Resultaten av denna
har analyserats av ledning och lyfts på möten med personalen för att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta
vidare för att ytterligare förbättra resultaten. Resultaten har också presenterats för och diskuterats med
eleverna på skolan.
Värdegrundsarbetet har genomgående förankrats i undervisningen primärt genom samhällskunskapen, där vi
diskuterat demokrati och skolans funktion för att skapa demokratiska medborgare. Rörande demokratisk
undervisning visar undervisnings-utvärderingen att eleverna är nöjda med deras inflytande på undervisningens
upplägg.
Slutligen har en QR-kod skapats för att enkelt och anonymt kunna anmäla kränkningar/diskriminerande
behandling för att vi ska kunna skapa en trygg skolmiljö.
UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
I planen mot diskriminering och kränkande behandling formulerar vi vår vision som att:
På NTI Vetenskapsgymnasiet Solna arbetar vi tillsammans förebyggande för att stärka
gemenskapen och betona alla människors lika värde. Ingen form av mobbning, diskriminering
eller annan kränkande behandling accepteras på skolan.
Varje elev ska känna sig trygg och välkommen, vara medveten om alla personers lika värde och
trivas med skolans sociala miljö. Ingen ska behöva känna oro över att kränkas eller diskrimineras
och alla ska ha kännedom om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Vidare är ett av våra fyra delmål i arbetsplanen för läsåret 19/20 är att “Alla elever på vår skola ska känna sig
trygga och respekterade samt inte utsättas för hot, kränkningar eller trakasserier. Etappmål för skolan: 100%”.
Vi eftersträvar alltså, naturligtvis, 100% i enkäter rörande trygghet och respekt. Det kontinuerliga
värdegrundsarbetet blir på många sätt nyckeln i arbetet mot detta mål. I nuläget visar enkäten att 96% av
eleverna känner sig trygga på skolan och 100% av eleverna anger att personalen ingriper om någon blir illa
behandlad. Genomgående visar enkäterna goda resultat gällande värdegrundsarbetet på skolan, både
angående upplevd trygghet och elevernas delaktighet i detta arbete.
Den enda punkten vilken sticker ut rör frågan “Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett
bra sätt” (87%). Personalen har identifierat ett problemområde i att elever som är vänner med varandra ibland
tilltalar varandra på ett kränkande sätt på skoj, vilket kan tolkas som en hotfull stämning av de utanför
jargongen. Ledning och personal har under året försökt motarbeta detta genom att markera språkbruk varje
gång fula ord slängs runt samt ta in elever på enskilda möten där vi pratat om hur man bemöter och behandlar
varandra i skolan. Vi har inte nått hela vägen fram här men arbetet fortgår. Vi inser att eleverna i de flesta fall
inte menar något illa utan talar enligt en viss jargong med sina vänner, men icke desto mindre har vi
nolltolerans mot fult språkbruk i skolan. Personalen försöker alltid vara synliga och närvarande i korridorerna
för att konsekvent kunna motverka att en negativ skolkultur får fäste.
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Vi har arbetat med värdegrund på mentorstider genom olika övningar och diskussioner, men även inom de
olika ämnena. I samhällskunskap, religion och historia har värdegrundsarbetet en naturlig plats i ämnesstoffet,
men även i språkämnena har vi försökt anknyta till sociala och etiska frågor rörande värdegrund. Exempelvis
gjordes ett större överskridande samarbete om kränkningar mot mänskliga rättigheter i samhällskunskapen
och engelskan. Vi vill utveckla värdegrundsarbetets integrering i fler kurser under nästa läsår.
Skolan har etablerat ett elevråd som drivs av ett antal elever tillsammans med rektor. Under första året hade
elevrådet primärt hand om sociala event på skolan vilka hoppades främja sammanhållning bland elever och
personal. Elevrådet kommer i takt med att vi växer få en mer aktiv roll vilket vidare kommer främja
elevinflytandet på skolan.
SLUTSATSER
Vi har varit en liten skola präglad av trygghet och sammanhållning, något vi naturligtvis vill ska fortsätta även
när elevantalet ökar. I takt med att vi växer är det av yttersta vikt att personalen inte låter någonting falla
mellan stolarna utan fortsätter markera tydligt när vissa beteenden strider mot den värdegrund vi vill att vår
skola bygger på. Börjar vi se mellan fingrarna kan en kultur snabbt skapas som kan vara omöjlig att råda bot på.
Eleverna visar genom sina enkätsvar att de är väl medvetna om skolans ordningsregler och värdegrundsarbete
samt att de är nöjda med sina möjligheter till delaktighet. Vi vill emellertid arbeta med att ytterligare integrera
värdegrundsarbetet i ordinarie undervisningen för att göra det till en självklar del av skolan snarare än ett
tematiskt avsnitt eleverna ägnar sig åt ibland. Vi är på god väg gällande det, men kan göra ännu mer.
På det stora hela upplever eleverna att de är trygga på skolan och att vi i personalen ingriper snabbt och
handlingskraftigt ifall en problematisk situation skulle uppstå. Det ska vi bevara.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
I retrospektiv var skolans första läsår ett framgångsrikt sådant. Vi hade ett utpräglat fokus på studiero,
måluppfyllelse, trygghet och trivsel. Vi bedömer att studieron i skolan har varit mycket god, vilket även
reflekteras av elevernas utvärderingar. Gällande måluppfyllelse lyckades samtliga elever nå målen för årskurs 1,
en stor andel utav vilka gick ut med A i flera kurser. Vi är nöjda med den skolkultur vi etablerat under första
året vilket gjort att våra enkätsvar visar att eleverna känner sig trygga och respekterade på skolan. Arbetet med
värdegrund och kultur är emellertid ett ständigt pågående arbete där vi måste fortsätta jobba hårt.
Utifrån analysen av det gångna läsåret har vi identifierat ett antal fokusområden inför 20/21:
1.

Undervisning.
Eleverna var under läsåret nöjda med undervisningen, men det betyder inte att den inte kan
bli ännu bättre. Makerspace ska vara en viktig del i elevernas utbildning. Användningen av
Makerspace var under år 1 emellertid begränsad då det dels var under uppbyggnad och vi
hade svårigheter att integrera tekniken i de humanistiska ämnena. Vi ska sträva efter bättre
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användning av teknologin i samtliga ämnen under år 2. Detta ska vi åstadkomma genom ett
större fokus på ämnesövergripande samarbete och projektbaserat lärande.
2.

Närvaro.
Vi hade ett mål att ha 90% närvaro under läsåret. Detta uppnådde vi, vilket var en extra
bedrift med tanke på fjärr-undervisningen under större delen av vårterminen. Vi såg även en
tydlig korrelation mellan närvaro och studieresultat. Detta har påtalats för eleverna många
gånger och kommer fortsätta vara ett viktigt fokusområde under läsåret 20/21.

3.

Arbeta vidare kring skolkultur och värdegrund.
Knutet till närvaro är värdegrundsarbetet på skolan vilket naturligtvis måste fortsätta vara ett
fokusområde. Vi är glada över den skola vi skapat under 19/20 men vi har jobb kvar att göra,
primärt med hur eleverna interagerar med varandra. Genom ett fortsatt arbete med respekt,
trygghet och trivsel på skolan vill vi uppnå 100% upplevd trygghet under årskurs 2. En skola
där alla känner sig trygga och välkomna leder förhoppningsvis till hög närvaro, vilket i sin tur
leder till goda studieresultat.
En del av skolkulturen är de personliga och nära relationer som etablerats under året mellan
skolans ledning, personal och elever. Vi har haft en mycket god stämning på skolan vilket vi
såklart vill fortsätta ha. Att bibehålla en lika nära relation till alla elever blir en utmaning när vi
ökar elevantalet med 200%, men det är ett mål värt att sträva efter. Allt från undervisning, till
studiero, till närvaro blir enklare och bättre med goda relationer mellan personal och elever.
Vi vill fortsätta vara en skola där alla e lever känner sig sedda.

4.

Tydligare samarbete mellan elevhälsan och undervisande lärare.
Då elevhälsoteamet inte varit på plats på heltid har dess integrering med övriga personalen
varit begränsad. Lärarlaget upplevde att dess funktion var något oklar i samband med olika
projekt (ex ett projekt om alkohol i trafiken) på grund av dess låga anställningsgrad. Vi har
som ambition att under läsåret 20/21 tydliggöra elevhälsans syfte och roll i samarbetet med
undervisande lärare. Detta för att bättre utnyttja den resurs elevhälsan utgör för att främja
elevernas välmående och utbildning.

Sammanfattningsvis är vi nöjda med vårt första år som skola. Våra fokusområden inför läsåret 20/21 handlar i
mångt och mycket om kontinuitet för de processer och arbetssätt vi startat upp under föregående år, samt
utveckla de punkter vi upplever varit nedprioriterade under uppstartsåret.
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OM SKOLAN
NTI Vetenskapsgymnasiet Solna har NTI Gymnasiet Macro AB som huvudman, som i sin tur ingår i AcadeMedia.
Verksamheten NTI Gymnasiet består av 28 etablerade skolor i 20 städer, samt en nystartad skola HT20

UTBILDNINGAR OCH ELEVER
PÅ skolan finns två program, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, båda programmen är
högskoleförberedande program. På teknikprogrammet går det två tjejer och 10 killar och på
naturvetenskapsprogrammet går det 7 tjejer och 7 killar.

Program

Antal elever åk 1

TE-programmet

12

NA-programmet

14

Totalt*

26

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Under läsåret 2019/2020 bestod personalen av rektor, tre undervisande lärare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog. Rektor hade under första läsåret rollen som studie- och yrkesvägledare. Även skolläkare och
skolpsykolog fanns tillgänglig vid behov.

LOKALER
Skolans lokaler ligger på Tomtebodavägen 3A i Solna, lokalerna är nyrenoverade och har byggts om inför
skolstarten 2019/2020. Ytan är 881 kvm. I skolbyggnaden finns också annan gemensam yta och cafeteria.
Skolan ha också ett skolbibliotek som kontinuerligt fylls på med böcker. Skolans specialsal är ett våtlabb för
undervisning i t.ex. Kemi, fysik och biologi. Skolan har också ett Makerspace/biolabb som under kommande år
kommer att utrustas mer och använda i undervisningen. Idrott och hälsa 1 är den kurs som delvis bedrivs
utanför skolans lokaler. Vi hyr en idrottshall ca 10 minuter bort. Eleverna får tid före och/eller efter lektionen
för att byta om/duscha. Lunchrestaurangen

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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