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REKTOR HAR ORDET
LÄSÅRET 2019/20
NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm fullföljde i och med läsårets slut sitt första uppdrag att få igenom elever
genom gymnasieskolan. I juni släppte vi ut våra två första studentklasser under högtidliga former som till viss
del färgades av rådande coronasituation men det var en stolt personalgrupp som vinkade av sina första
studenter någonsin.
Under läsåret har vi fortsatt med att slå fast rutiner och samarbetsformer för att kunna skapa bra
förutsättningar för personal och elever att få ut så mycket som möjligt av undervisning och lärande.
Verksamheten har under vårterminen präglats hårt av coronapandemin och både elever och personal har slitit
hårt för att komma i mål med sina uppdrag. De lärdomar vi tar med oss från våren som innebar
onlineundervisning kommer vi ha nytta av i den ordinarie undervisningen. Synen på hur undervisning kan
bedrivas har förändrats och nya möjligheter har möjliggjorts.
Under året har skolan utvecklats på fler områden utanför lektionerna. Skolan har sedan starten lagt mycket
fokus på att eleverna ska känna sig trygga och att de ska trivas på skolan. I elevenkäten som alla skolans elever
svarade på valde 98 procent att svara ja på frågan om de upplever skolan som trygg.
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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 (EWS) 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

Som nystartad skola stötte vi under de första två åren på en hel del utmaningar som till viss del tog fokus från
undervisning och uppföljning av elevers resultat (närvaro, F-faktor). Första läsåret som ny skola var tuff överlag,
att få skolan att landa, hitta rutiner, få elever att trivas i lånade lokaler, få ihop en mix av heltidsanställda med
flera satellitlärare etc. Både personal och elever arbetade hårt för att etablera skolkultur och allmän trivsel och
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det ordnade till slut upp sig. Elevernas ingångsvärde var relativt lågt (alla elever som sökte kom in på
programmen). Under höstterminen identifierade vi i vår elevavstämning (EWS) att flera elever riskerade att
inte nå gymnasieexamen. Utifrån varningssignalerna startade vi ett arbete med att stötta eleverna att ta igen
de missade momenten i de olika kurserna (inlämningar,prövningar etc.). Trots nämnda utmaningar lyckades vi
med att tangera rikssnittet för examensgrad.

BETYGSFÖRDELNING – SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 2019-2020

Resultaten (betyg, GBP) pojkar/flickor är relativt jämbördiga. Värt att nämna är att andelen flickor är låg på
båda programmen

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.
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NÖJDHET, REKOMMENDATION OCH TRIVSEL

Den upplevda kvaliteten har ökat i takt med att skolan har etablerat rutiner och struktur. Nya lokaler är
sannolikt en bidragande orsak till den stora ökningen i trivsel mellan 2018 och 2019.
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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
Undervisningstiden har fördelats jämnt över samtliga kurser, men organiserat stöd utanför lektionstid har getts
i framförallt matematik och fysik. Kommande läsår ges mer tid till matematik 1c med syfte att bygga en bättre
grund och att täppa till bristande förkunskaper.
Förstelärare och specialpedagog har tillsammans med lärarna arbetat med differentierad undervisning.
Majoriteten av detta arbete görs på LTT men även på ämneslagsmöten och i ämnesöverskridande projekt.
EWS (Early Warning System, är skolans system för att tidigt få överblick över elevresultat) och kursmatris fylls i
vid utsatta tidpunkter och uppföljning sker på mentorsnivå i samarbete med EHT. Sambedömning görs efter
behov. Lärarna är organiserade så att de sitter i arbetsrum utifrån ämnestillhörighet för att uppmuntra detta.
Omställningen från klassrumsundervisning till onlineundervisning gick snabbt och ganska enkelt utifrån att vi
hade en färdig struktur som vi kunde använda oss av från dag ett. Vi behövde egentligen inte diskutera
strukturen så mycket utan länkar till alla lektioner fanns redan i alla lärares kursplanering som vi snabbt kunde
hänvisa eleverna till. Vi gjorde under våren regelbundna utvärderingar bland lärarna där de fick berätta vilka
behov de hade och i samband med det ordnade vi en föreläsning med Helena Wallberg som föreläste om
lektionsdesign med fokus på onlineundervisning.
Vi har arbetat med ett flertal utvecklingsområden i relation till undervisning och kollegialt lärande under året
Studiero, vi har varit noga med att försöka få eleverna att snabbt förstå att det är en skillnad mellan högstadiet
och gymnasiet och målsättningen har varit att få eleverna att “äga sina studier”. Det innebär bl.a. att de själva
får verktyg att planera sina studier (studieteknik), får hjälp med att starta studiegrupper som kan fortsätta på
skolan efter lektionstid.
Studieteknik. Vi har regler för hur vi vill att eleverna antecknar på lektionerna. Vi vill att eleverna antecknar för
hand med penna och papper för att minimera att eleverna använder skärmarna.
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-

Anteckna för hand, diskutera i grupp, renskriv på dator

-

Alla elever har en portfolio där de löpande lägger upp sitt material så att läraren kan kommentera och
ge förslag till förbättringsområden (processkrivning)

-

Alla lärare måste ha en tydlig kursplanering som beskriver innehållet i kursen några veckor framåt.

Arbetet med extra anpassningar. Detta arbete har gått från information vilken ibland har stannat hos
elevhälsan (specialpedagog i första hand) till att ägas mer och mer av mentorer och undervisande lärare.
Genom konceptet Differentierad Undervisning1, vilket under läsåret har börjat att implementeras, har basen
och förståelsen för ledning och stimulans breddats. Detta minskar behovet av (individuella) extra
anpassningar. Undervisningen differentieras med avseende på tempo, nivå, omfång vilket gör att elever med
olika förutsättningar kan delta på sina egna villkor i gemenskap med sin klass.
Synliggörande av elevernas behov och anpassningsdokumentet. Vi har ett gemensamt anpassningsdokument
som under läsåret har genomgått en ansiktslyftning och rensats från alltför mycket information. Syftet med
dokumentet är att synliggöra eleverna behov för alla undervisande lärare och mentorer. Elevers behov
synliggörs på fler sätt : vid klasskonferenser, vid dagliga diskussioner mellan kollegor, mellan undervisande
lärare och elevhälsa, vid deltagande och observationer i elevernas lärmiljöer (klassrum tex).
Sambedömning. Vid större prov (t.ex. nationella prov) och vid gymnasiearbetet finns det en inarbetad struktur
för sambedömning, men eftersom skolan är relativt liten och lärarna få – ibland ensamma – inom sina
respektive ämnen behövs kontakter på andra skolor för att uppmuntra till och möjliggöra sambedömning även
i det vardagliga arbetet.

1

Wallberg, Helena(2018). Lektionsdesign. Stockholm: Gothia Fortbildning
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UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN

Två utvecklingsområden som skolan behöver arbeta med är dels lusten att lära dels tydlig resultatredovisning
till både elever och vårdnadshavare. Kommande läsår kommer vi att i större omfattning systematisera arbetet
med att diskutera och utveckla våra undervisningsmetoder utifrån NTI:s tre strategier, effektiv undervisning,
pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande. Vi kommer även fokusera på arbetet med att stärka pluggkulturen på
skolan (t.ex. genom studieteknik, eget ansvar och gruppstärkande aktiviteter). Information om elevresultat
(t.ex. EWS och kursmatriser) behöver integreras bättre i kommunikationen mellan skola och
elever/vårdnadshavare. Förbättrade möjligheter till insyn ger ökad trygghet.
Pojkarna ligger överlag lägre än flickorna på i sina svar. Värt att notera är att pojkarna trots det ändå är nöjda
med undervisningen på skolan. Skillnaderna mellan pojkar och flickor kan eventuellt tillskrivas det faktum att vi
traditionellt haft få flickor i våra klasser och att vi jobbat hårt för att behålla dessa. Det får dock inte ske på
bekostnad av att pojkarna känner sig bortglömda.
SLUTSATSER
Som tidigare nämnt ges mer tid till matematik 1c under kommande läsår. Men även elever i år 2 och 3 behöver
stöd – främst i ma/fy. Olika lösningar diskuteras. Förstelärare och specialpedagog (i samråd med skolledning)
fortsätter sitt arbete med att skapa förutsättningar för effektiv undervisning. F-faktorn behöver både åtgärdas
och förebyggas. Skolan behöver ökad tydlighet gällande ansvarsfördelning vid elev som riskerar att inte nå
målen utifrån EWS och undervisande lärares dokumentation och uppföljning – tillsammans med mentor – av
elevernas studieresultat. Vi kommer att arbeta med förbättrade rutiner vid prövningar och uppföljning av nya
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elever med avvikande studieplan. Arbetet med att främja elevernas närvaro behöver intensifieras med ökat
ansvar och tydlighet till mentorer.

ELEVHÄLSOARBETE
ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET
Skolans elevhälsoarbete utgår från EHT som har möte en gång per vecka. De resurser som finns att tillgå är
specialpedagog, deltid 50 procent, kurator, deltid 40 procent, skolsköterska, deltid 40 procent. Vi har försökt
förtydliga vårt arbete med att dela in dagordningen på våra veckomöten i olika rubriker (främjande,
förebyggande, utredande och åtgärdande). Utifrån det försöker vi hitta en bra struktur och balans i de frågor vi
har lyft upp och diskuterat. EHT har också haft tre hela planeringsdagar där vi har åkt iväg från skolan för att i
lugn och ro diskutera och ta fram rutiner för arbetet i EHT. Vi har delat upp program och klasser mellan oss för
att det ska bli tydligt.
Arbetet med att öka närvaron har varit en stående punkt. Vi har fortbildat oss inom området, inspirerats av
andra skolor och läst böcker för att hitta ett arbetssätt som passar vår skola och våra elever. Kortfattat har vi
under året arbetat med att medvetandegöra skolans frånvarorutiner för alla inblandade (elever,
vårdnadshavare och mentorer). Många elever har inte kännedom om vilka regler som finns kring CSN och vilka
konsekvenser det blir om man inte närvarar på lektionerna. För mentorerna har vi försökt förtydliga
mentorsuppdraget så att det tydligt framgår hur man ska agera som mentor när en elev inte kommer till
skolan. Myndiga elever ringer alltid rektor för att få giltig sjukanmälan, varje vecka presenteras ett dokument
med frånvarostatistik i veckobrevet för respektive klass, i dokumentet finns sedan en dialog mellan mentor och
EHT kring elever som det finns oro kring.
I samband med coronapandemin och onlineundervisningen försökte EHT överbrygga svårigheterna med att få
kontakt med eleverna som behövde stöd på olika sätt genom att skapa ett Google classroom för EHT där man
under vissa tider kunde komma i kontakt med kurator, skolsköterska, specialpedagog. Elever med särskilda
behov fick möjlighet att komma till skolan för att studera samt får stöd av specialpedagog.
UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET
EHT har arbetat med att stötta elevernas kunskapsutveckling på både individnivå och gruppnivå. Fokus under
läsåret har varit att via mentorer följa upp elevernas studieresultat, närvaro och mående. Arbetet med att
främja närvaron har inte kunnat läsas direkt i statistiken, då den har legat på samma nivå över hela läsåret fram
till coronapandemin. Det närvarofrämjande arbetet har fokuserat på att ta fram, förankra och fastställa tydliga
riktlinjer för hur vi agerar på skolan om en elev har hög frånvaro. Resultatet av vårt arbete hoppas vi kunna se
under läsåret 20/21.
Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning har fungerat enligt plan. De elever som har behövt utredas
har gjort det och uppföljning tillsammans med elev, vårdnadshavare, mentor och EHT har genomförts. Arbetet
med att utöka samarbetet mellan mentorer och EHT har stärkts, under läsåret bjöd vi in mentorer till EHT där vi
tillsammans gick igenom eleverna i klassen och tog beslut om eventuella åtgärder. Vi upplevde att detta sätt att
10

arbeta tillsammans med mentorerna blev mer lättarbetat i jämförelse med de klasskonferenser som vi hade
haft tidigare. Under året har vi genomfört fyra pedagogiska utredningar. Under läsåret skrev vi totalt sex
åtgärdsprogram.
Under läsåret har EHT representerats i Stockholms stads samverkansgrupp (skola, socialtjänst, polis) där vi har
samverkat kring frågor om student, droger, öppen ungdomsmottagning.
SLUTSATSER
Inför kommande läsår behöver vi fortsätta arbetet med att förankra och arbeta vidare med rutiner som är
kopplade till elevhälsans arbete. Vår plan är att vi bl.a. i samband med vårt närvarofrämjande arbete ska
förkorta tiden för de olika åtgärderna om en elev är frånvarande, vi vill bli mer effektiva vad gäller utredning
och konsekvenser i samband med en elevs frånvaro. Tryggheten bland skolans elever är stor, många tycker att
vi har en unik stämning bland elever och mellan elever och personal. Vi tycker att vi har kommit en bit på väg i
arbetet med struktur och fastställande av rutiner, kommande läsår fortsätter vi det arbetet.

NORMER OCH VÄRDEN
ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN
Vi har aktivt arbetat för att bygga upp förtroendefulla relationer mellan elever och personal, alla lärare vet att
uppdraget på vår skola pågår i klassrummet och utanför klassrummet. Som lärare, rektor eller annan personal
ska man alltid ta sig tid att bemöta eleverna på ett respektfullt och tydligt sätt. Vi har uppmuntrat eleverna till
att skapa elevföreningar som gör att de kan påverka skolans miljö utanför lektionerna. Utifrån att skolan växer
sig större kommande läsår behöver vi förbättra och formalisera med skolans elevdemokrati som behöver
uppmuntras på bred front både i och utanför klassrummet (t.ex. genom att elevkåren ges mer utrymme och att
rutiner kring klassråd förtydligas ytterligare).
UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER O CH VÄRDEN
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Vår goda stämning mellan elever och personal avspeglar sig bland annat i att majoriteten av eleverna (98
procent) uppger i elevenkäten att skolan är trygg. Utöver det så finns en stor tillit mellan elever och vuxna på
skolan.
SLUTSATSER
På några få år har vi skapat en stark kultur av inkludering, allas lika värde och vikten av att alla bidrar till en
trygg skola. Skolans elevkår är aktiv och vi tar fram regler tillsammans med våra elever. Eleverna är också
representerade i trygghetsgruppen som arbetar förebyggande för att skapa en trygg arbetsmiljö.
Ett utvecklingsområde är klassråd som kommer att organiseras under kommande läsår. Syftet är att ge
ytterligare möjligheter för elever att göra sina röster hörda. Arbetet kring studiero och pluggkultur berör
ömsesidig respekt och att vi alla hjälps åt för att gemensamt nå så långt som möjligt i vår strävan att skapa en
trivsam skola.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Ämnesövergripande arbete
Med syfte att stärka det kollegiala arbetet och effektivisera undervisningen.
Differentierad undervisning
Det finns ett behov av anpassningar på både individnivå och klassnivå.
Främjande av närvaro
Ökad närvaro ger bättre studieresultat.
Språkstöd
Många SVA-elever upplever svårigheter i andra ämnen än svenska
Studiero och studieteknik
Många elever har inte med sig grundläggande studieteknik och flera elever kommer från studieovana hem.
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OM SKOLAN
NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm 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
Skolans elever rekryteras från hela Storstockholm. De elever som har sökt oss hittills har ganska stor spridning
på sina meritpoäng. Vi har fortfarande en övervägande del pojkar som går på skolan även om det senaste året
har börjat fler flickor.
Program

Antal elever åk 1

Antal elever åk 2

Antal elever åk 3

TE-programmet

33

23

31

NA-programmet

54

31

32

Totalt*

87

54

63

*Antal elever maj 2020

PERSONAL
Skolans personal är organiserad på följande sätt:
I skolledningen finns rektor, biträdande rektor och två ämneslagsledare. De sistnämnda är ansvariga för skolans
två ämneslag, NAT och HUM, som tillsammans består av tolv lärare. Därutöver finns specialpedagog,
skolsköterska, kurator och en SYV (alla på deltid). På skolan finns också en deltidsanställd administratör.

LOKALER
Skolans lokaler är belägna nära Fridhemsplan med direkt närhet till kommunikationer och Rålambshovsparken.
Salarna är belägna i två plan i en fd. kontorsfastighet som sedan 15 år har fungerat som skola. NTI
Vetenskapsgymnasiet Stockholm har haft sin adress här på Sysslomansgatan sedan 2018. Skolan är
nyrenoverad och ger ett bra intryck. I skolan finns två välutrustade labbsalar (biologi/kemi samt fysik). I källaren
finns ett öppet bibliotek som behöver byggas ut på sikt. Lärarnas arbetsrum är utspridda på båda våningarna.
På skolan finns även ett makerspace. Idrottsundervisningen sker på SATS vid Stadshagen under de kalla
månaderna medan Rålambshovsparken och Kristinebergs IP erbjuder många fina möjligheter till
idrottsundervisning när det är varmt ute. Vi erbjuder eleverna ett matkort som de kan handla mat med på ca
25 restauranger på Kungsholmen och city. På skolan finns möjlighet att värma med, äta sallad och annan mat.
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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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