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REKTOR HAR ORDET

Året 2020-2021 har varit året ett tufft år för skolans elever som behövt ha all sin undervisning på fjärr och med

ytterst lite normal undervisning, pga pandemin. För alla som verkat i svensk skola detta år och inte minst för

personal, skolledning och elever på NTI Gymnasiet Gärdet har året varit svårt och resultaten har fått sig en rejäl

törn. Jag kan inte annat än beklaga detta, men samtidigt tacka alla elever och lärare som givit sitt yttersta under

dessa svåra rådande omständigheter.

I den här rapporten sammanställs våra resultat och de aktiviteter vi gjort under detta läsår.

Erik Thonfors, rektor NTI Gymnasiet Gärdet
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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

Vår kvalitetsmodell

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma

kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam definition

av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att

vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet (processkvalitet), att vi

når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar

förutsättningar för utbildningens och undervisningens

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av

t.ex. sammansättning av personal och elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten

i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken

utsträckning vi når de nationella målen.

AcadeMedias framgångsfaktorer

Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut.

Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och

medarbetare i förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med

att korrigera brister och avvikelser.
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Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till

att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.

Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och

behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

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

enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en likabehandlings- och

värdegrundskartläggning (november) som syftar till att ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och

kartlägga risker för diskriminering, två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet

att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam elevenkät

(januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen.

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett

underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret.

Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i

denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina kvalitetsrapporter

i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse

NTI Gymnasiet har under en längre tid successivt utvecklat en djupare förståelse för vilka processer som har

störst effekt på lärande och utveckling, för såväl ledning, lärare som för våra elever. Med utgångspunkt i

forskning och beprövad erfarenhet har vi inom NTI Gymnasiet enats om tre strategier som utgör ett gemensamt

ramverk för att alla elever ska lyckas: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och en effektfull undervisning.

(Se bilaga 2)
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RESULTATREDOVISNING

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det vill säga de mål som finns i

läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

Avgångselever

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)
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Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

Vi kan konstatera att våra resultat sjunker över hela linjen. Ett undantag finns det och det är vårt estetiska

program i åk 3 som höjer meritpoängen efter tre års studier till 14,5 vilket är 0,5p bättre än förra året. Klassen

har varit densamma under alla tre år och haft genomgående fina resultat. Dock är det 0,5 på sämre än

rikssnittet. Resultaten sjunker för vårt teknikprogram samtidigt som elevgruppen under hela året blev färre i

antalet. Ett tråkigt år och självklart drabbar pandemin elever med låga meritpoäng hårt. Examensgraden 67% är

självklart långt ifrån den examensgrad vi haft som målsättning.

RESULTAT NATIONELLA PROV

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.
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NORMER OCH VÄRDEN

Nöjdhet med skolan som helhet Nöjdhet med undervisning Rekommendationsgrad

Vi är glada över att nöjdhet med skolan överlag, dess undervisning och rekommendationsgrad stärkts, och

dessutom mycket. Ändå är vi långt ifrån nöjda. Men alla värden pekar på så vi åt rätt håll och vår främsta

målsättning “undervisningen” lyfter rejält.

Andelen elever som är trygga fortsätter vara höga och ligger på 85% av skolans elever. De är trygga med skolans

personal i stort. Likadant är det när det gäller hur eleverna tycker att personal eller elever behandlar varandra,

så är det på höga 83% nivå. Kort sagt, eleverna är trygga och eleverna behandlar varandra väl.
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ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN

I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket handlar om hur väl skolans

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

för elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans nyckelprocesser:

● Undervisning och kollegialt lärande

● Bedömning och betygsättning

● Elevhälsoarbete

● Samverkan med omgivningen

● Arbetsplatsförlagt lärande

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE

Organisering av undervisning och kollegialt lärande

Skolans systematiska kvalitetsarbete och vårt kollegiala arbete har i grunden skötts av skolledningen.

Avsaknaden av en förstelärare har varit stor och behoven har varit stora. I sak har det här arbetet inte varit

dåligt. Vi har konsekvens arbetat med den lokala arbetsplanen. Systematiskt tagit oss igenom den med hög

måluppnåelse och god undervisning som vårt främsta mål. Strategin har varit skenbart enkel, men har inneburit

ett systematiskt uppföljningsarbete på grupp och individnivå. Systematiskt har vi utarbetat individuella

utvecklingsplaner för alla elever och anpassat stöd utifrån dem.

Undervisning har detta läsår starkt präglats av fjärrundervisning vilket varit den dominerande formen under

året. Största svårigheterna har legat i att nå engagemang hos samtliga elever och individanpassa stödet i

fjärrmiljö. Närvaron har visat sig sjunka från de digitala lektionerna och resultaten har blivit lägre. I den digitala

fjärrundervisningen kan närvaron också vara svår att följa under undervisningspasset. Läraren tar ett ännu

större utrymme och elevernas aktivitet har delvis varit låg. Lärargruppen har arbetat med systematiska

exittickets för att nå klarhet av gruppens kunskaper efter varje lektion. Som rektor har just den faktiska

elevaktiviteten under varje undervisningstimme varit  att försöka följa upp, och inte minst i fjärrmiljön. Vad vi

kunnat se har å ena sidan varit hög aktivitet sett till mängden timmar varje lärare producerat. Sjukfrånvaron i

hemmiljön har varit låg av naturliga skäl. Är lärare och elever mest hemma och inte träffar varandra så blir de

inte sjuka, vilket resulterat i många goda lärarledda lektioner. Å andra sidan har aktiviteten under lektionerna

sett till de många observationer som gjorts varit tämligen låg.
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Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Sett till de resultat vi ser ovan så är resultaten sämre än rikssnittet i det mesta. Estetklassen lämnade även detta

år skolan med 100% examen. Strategin att arbeta och använda undervisningstiden maximalt fortsätter att vara

lyckosamma i dessa ämnen. Våra elever lyckas när de producerar i skolan men har svårt med inlärning i

hemmiljön. Teknikeleverna fortsätter ha svårt att nå rikssnittet i examensgrad och även sett till betygssnitt.

Framförallt är det matematik och fysik som gör det svårt och får dem att missa moment. Eleverna upplever att

de praktiska inslagen i undervisningen blir lidande i fjärrundervinsingen. I skolinspektionens återkoppling som

gjordes i samband med den granskning som gjordes av skolan i våras kunde vi utläsa att eleverna uppfattade att

det var lätt att ställa frågor i fjärrmiljön. Däremot hade de svårt att få till de praktiska momenten. Med det som

bakgrund och med en elevgrupp som just måste ha praktiska moment för att lyckas, så har det här året varit

tufft. Kanske har just detta varit det största bakslaget för skolan. Lärarna har vittnat under året om låg

elevaktivitet under de meets de haft med eleverna. Vid exit-tickets har många elever haft svårt att få till något

svar överhuvudtaget. Frågan som måste ställas är hur mycket inlärning som alls skett under vissa fjärrlektioner

och i sådant fall vilka resultat det fått för skolan.

Självklart kan det låta som om lärargruppen misslyckats, men det skall man ha i åtanke att de haft en

inlärningssituation som är den mest extrema som någonsin varit. De har varje vecka outtröttligt försökt

analysera resultaten, se lösningar och komma med idéer. I lärteam har ett kollegialt analysarbete konsekvent

gjorts och befintliga handlingsplaner har kritiskt analyserats och reviderats löpande. Ett viktigt inslag var

kartläggningsarbetet som gjordes av examensgraden i åk3 och hela våren arbeta lärargruppen mot denna

kartläggning i mål att få så många som möjligt i mål. Hela klart är att trots den låga 67% examensgraden så

vågar jag påstå att utan de IUP-planer som gjordes på varje elev och de uppföljningar som gjordes dagligen så

hade siffran varit mycket lägre. De elevanpassningar som behövdes göra gjordes med viss framgång, det måste

jag säga som rektor.

Sett till elevundersökningen som gjordes i januari 2020 så har skolan ökat den upplevda undervisningskvalitén

avsevärt. Arbetet med tydlig formativ återkoppling och samplanering har varit nyckelfaktorer i detta arbete.

Även skolans satsning på ett förstärkt mentorskap har varit fruktsamt och ökat med hela 31% detta år.

Undervisning - Jag är nöjd med undervisningen på min skola
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Förändring
(Frågor vars resultat förstärkts (jmf med 2020)

Som synes har NTI Gymnasiet Gärdet stärkt sina kvalitativa resultat över hela linjen och då både i undervisning

och de mer mjuka värdena såsom synen på mentorernas arbete. Vår tidigare utmaning att förbereda våra elever

att leda och navigera i en digitaliserad framtid har med pandemins arbetssätt stärkts avsevärt. Den sistnämnda

har vi arbetat hårt med de senast åren och nu ökar det med 31%.

Fortfarande har vi aktivt arbetat med lektionsdesign där lärargruppen enats om “fem gyllene regler” som alla

skall arbeta utifrån, men att detta år mer präglats av den digitala undervisningen och hur den bör se  ut för god

elevaktivitet. Arbetet med tydliga start och slut, med exit-tickets och tydliga agendor har fortsatt. Lärarna har

arbetat med digitala verktyg och läromedel som ökar elevaktiviteten i fjärrundervinsingsmiljö.

Vad vi kan se i utvärderingarna och i den stora elevundersökningen är att eleverna i åk1 och åk2 är tämligen

nöjda,medan åk3 visar på missnöje. I de kompletterande elevintervjuer som gjorts med elever i åk3 visar att

missnöjdheten mest beror på saker de upplevt tidigare under gymnasietiden. Framförallt visar teknikeleverna i

åk3 stort missnöje över undervisningen och i dessa klasser har resultaten varit extremt låga, sett till

examinationsgrad. Men även esteterna i åk3 har visat ett missnöje mot undervisningen och för deras del har
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resultaten varit bra. Det metodiska arbetet för att höja skolans kvalité i undervisningen måste fortsätta även

läsåret 21/22. Vidare står det helt klart att arbetet med att nå samarbete med företag, högskolor, organisationer

etc måste försöka stärkas trots de facto att skolundervisningen pågår under en rådande pandemi. Eleverna har

under alla år önskat bättring i detta och vi måste börja leverera i detta.

Vi skall inte bara fortsätta att stärka undervisningen, vi skall stärka mentorskapets roll ytterligare. En tydlig

mentor som skapar klassgemenskap och stolthet för skolan. Vår sista elevgrupp skall bli riktiga ambassadörer

med hög rekommendationsgrad för sin skola.

Under läsåret 20/21 har skolan under lärteam arbetat med metodisk utveckling och kartläggning av varje elev på

individnivå. Lärteamet har letts av skolledningen och kartläggning och individuella utvecklingsplaner har legat i

fokus för verksamheten. Vi har lyft upp pedagogiska eller praktiska frågor som stört undervisningen på bordet

och löst dem, en efter en. Lärargruppen har blivit väldigt samstämmig och det märks bland eleverna och lärarna.

Kanske har styrningen varit för påtaglig och i år har vi en förstelärare på plats som kan arbeta mer pedagogiskt

utvecklande.  Spännande blir också att fortsätta med de skriftliga omdömena som vi påbörjade under förra året

och som givit fina resultat. Eleverna visar större förståelse för hur de ligger till i kurserna och tycker lärarna ökat

sin tydlighet. Inom NTI Gymnasiet gör vi regelbundna undervisningsutvärderingar och i dessa kan vi se att vi

gradvis stärkt våra resultat avseende återkoppling och tydlighet i elevernas studiemässiga utveckling. Det är

roligt, för just vårt formativa arbetssätt är något vi vill ha fortsatt fokus på även läsåret 21/22.

Normer och värden

Utifrån LoV-enkäten har vi som skola mycket att göra sett till stärkandet av de elevdemokratiska inslagen. Inslag

för att stärka påverkan på undervisningen och examinationer i stort. Elever skulle önska större delaktighet i

utformandet av ordningsregler etc. Samtidigt har min vikarie Ingela Wall lagt stor möda på att skapa

sammanhållning i skolan och stärka de gruppstärkande aktiviteterna. Till elevrådet har jag själv som rektor alltid

försökt skapa ett levande elevråd med gemensamma frukostar och annat som kan få eleverna mer engagerade

till mötena. Den grundläggande ordningen med klassråd, elevråd och uppföljning med klasserna har brustit i

flera klasser varför den förstärkta elevdemokratin lyst med sin frånvaro. Självklart har ett år med rektors vikarie

till stora delar skapat viss problematik när det gäller att forma värdegrund och gruppstärkande aktiviteter.

Huvudmannastödet på ledningsnivå har dock skapat mer tid för detta vilket varit bra. Både studieron och

arbetsron har stärkts i de enkäter vi genomfört.
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Kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet har har under läsåret 20/21 mestadels skötts av skolledningen, vilket självklart både har

goda och negativa effekter. Detta då skolan inte haft någon förstelärare på plats.Idén med kollegialt lärande är

att ett samlat kollegium skall forma nya idéer tillsammans och att goda föredömen skall lyftas fram. En

skolledning som håller i detta kan å ena sidan formalisera och stärka arbetet med verksamhetsmålen, men de

kreativa pedagogiska samtalen minskar. För NTI Gymnasiet Gärdets del har det stärka samarbetet kring eleverna

och arbetet med anpassningar på grupp och individnivå, varit bra. Skolledningens initierande av individuella

utvecklingsplaner, månatliga elevavstämningar, veckovis examensanalys av åk 3, närvaroutredningar med tydliga

uppföljningar på individ och gruppnivå. Ett av våra fokusområden läsåret 20/21 har varit att optimera

undervisningskvalitén och höja både nöjdheten med undervisningen och elevernas närvaro. Kvalitetsarbetet

med skolans undervisning har skett inom ramen för det kollegiala lärandet. Skolans kollegiala lärande har detta

år letts av förstelärare och skolans har aktivt arbetat för att höja skolans behörighet på samtliga lärartjänster.

Fokus för det kollegiala lärandet har varit att utforma undervisningen på så sätt att den uppmuntrar elever som

strävar efter de högre betygen att på ett lätt sätt ska kunna arbeta mot detta. Vidare har fokus legat på lustfyllt

lärande och optimal lektionsdesign för att höja närvaron och stärka resultaten i hela elevgruppen. Lärargruppen

har samverkat genom auskultationer av varandra och matematiklärarna har ämneslag för att hjälpa varandra

hitta effektiva strategier.

Under vårterminens Coronapandemi har fokuset riktats mot att stärka digitaliseringen av pedagogiken och

möjliggöra högkvalitativ fjärrundervisning. Likaså har arbetet intensifierats på att få igenom våra elever och nå

godkända resultat. Alla dessa insatser har initierats av skolledningen och de har gett stora men inte tillräckliga

resultat. Troligen har det metodiska arbetet spridit viss kunskap om detta i lärargruppen och det måste vara av

glädje för verksamheten.

Slutsatser

Framförallt tar vi det goda kartläggningsarbetet med tydliga actions på individ- och gruppnivå med oss. Jag tar

också med mig metoden att ta fram alla elever med god närvaro, men med låga resultat och satsa riktade

insatser på dessa. Det har gett snabba och fina resultat eftersom insatserna på närvarande elever visat sig få

dramatiska förbättringar. Det har givit hela EHT nytt liv efter år av hårt arbete på elever som varit långt från

skolan både i närvaro och resultat. Ett spännande projekt som vi fortsätter med läsåret 21/22.

Vi har sett fina resultat av ett närmare samarbete mellan mentor, elev och vårdnadshavare. Framförallt har vi

formaliserat mentors arbete med närvaro och uppföljning, vilket varit positivt. Läsåret 21/22 utvecklar vi detta

ytterligare och tillför mer resurser till skolans mentorer i form av tid och villl självklart se att skolnärvaron

därigenom förbättras. Det blir också fortsatt intressant att följa upp det metodiska arbetssättet inom elevhälsan

och visa lärargruppen att deras kartläggningsarbete som de gjort är högst relevant för elevhälsans arbete. I det

fall att inte lärare uppnår målen vidtas åtgärder för att stötta enskild lärare. I år har vi lyckats rekrytera en riktigt

duktig behörig matematik, teknik och fysiklärare och hans arbete med våra elever blir spännande att följa. Det
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blir också spännande att följa hur de satsningar som skolan gör för att stärka resultaten i Fy/ma. SKolan har

tillsatt extra lärarresurs för att följa upp prövningar och stöd.

Skolan kommer också fortsätta ha fokus på lärarnas egna verksamhetsmål och prioritera och fokusera på  hur

de skall  arbeta för att stärka skolans resultat och uppnå bättre måluppnåelse. En individuell utvecklingsplan

som stäms av löpande under läsåret och självfallet reviderats i det fall att mål uppnåtts av enskild lärare. Allt

detta för att stärka kvalitén i undervisningen

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

När undervisningen planeras för ett läsår och arbetet med resursfördelning tar vid, görs det arbetet utifrån en

analys av tidigare läsår och de resultat som uppstått. Därför krävs alltid en flexibilitet i hur och vilka

stödåtgärder som kan och skall sättas in vid uppkomsten av nya behov. I nuläget organiserar vi denna flexibilitet

genom att ständigt lyssna av lärargruppen om behov under arbetslagstid, samt följer upp i skolans

elevhälsoorganisation. Allt sammantaget skall möjliggöra en så god kvalitet och tillgänglig undervisning som

möjligt.

Ett av våra fokusområden läsåret 19/20 har varit att optimera undervisningskvalitén och höja både nöjdheten

med undervisningen och elevernas närvaro. Kvalitetsarbetet med skolans undervisning har skett inom ramen

för det kollegiala lärandet. Skolans kollegiala lärande har detta år letts av förstelärare och skolans har aktivt

arbetat för att höja skolans behörighet på samtliga lärartjänster. Fokus för det kollegiala lärandet har varit att

utforma undervisningen på så sätt att den uppmuntrar elever som strävar efter de högre betygen att på ett lätt

sätt ska kunna arbeta mot detta. Vidare har fokus legat på lustfyllt lärande och optimal lektionsdesign för att

höja närvaron och stärka resultaten i hela elevgruppen. Lärargruppen har samverkat genom auskultationer av

varandra och matematiklärarna har ämneslag för att hjälpa varandra hitta effektiva strategier.

Under vårterminens Coronapandemi har fokuset riktats mot att stärka digitaliseringen av pedagogiken och

möjliggöra högkvalitativ fjärrundervisning. Likaså har arbetet intensifierats på att få igenom våra elever och nå

godkända resultat.

Allt sammantaget har vi som enhet arbetat extremt målinriktat och målstyrt mot skolans arbetsplan, med fokus

att förverkliga denna. I arbetet med närvaroproblematiken valde skolan påbörja Academedias program

Närvarolyftet för att genom detta hitta närvarofrämjande strategier, som på sikt möjliggör för oss att höja

resultatet för enheten. Under vårterminen då skolans verksamhet övergått i fjärrundervisning vittnar skolans

administrativa system Schoolsoft om att närvaron stärkts. I den utvärderingen av skolans fjärrundervisning som

genomförts under vårterminen inom hela NTI, så påvisar eleverna att deras närvaro stärkts pga minskade resor

och studiero i hemmet. Skolan kommer fortsätta analysen av vårterminens arbete, för att se hur det tillgängliga

lärandet ytterligare kan stärkas för skolans elever.
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Utvärdering av bedömning och betygsättning

Rektor och bitr. rektor, samt verksamhetens  huvudmannastöd har strukturerat upp det kollegiala arbetet med

fokus på måluppfyllelse och likvärdighet. Operativt har lärargruppen löpande haft till ansvar för att ge snabb

och formativ återkoppling till eleverna. Vidare har samtliga mötestider (arbetslagsmöte, lärteam och EHT

behandlat just måluppnåelsen för skolans elever. Samtliga lärare har till uppdrag att inte bara ge formativ

återkoppling, utan också fylla i kunskapsmatriser på de kunskapskrav som tangerats eller missats. Allt

sammantaget för att visualisera de kunskaper eleverna har samt öppna upp för ökad förståelse för de formativa

återkopplingen som givits. Inte minst har detta varit viktig inslag i de utvecklingssamtal som skett digitalt under

läsåret och skapat ett bra underlag för dessa.

Alla lärare har också ansvar för att skapa en mångfald i examinationerna, där olika typer av förmågor löpande

testas. Transparensen i lärargruppen med delade Classroom har gjort att lärarna haft ett utbyte med varandra i

examinationer som gjorts av enskilda lärare och som ett led i gemensamma projekt.  Kunskapskrav som är

likvärdiga i olika kurser kan således bedömas av flera lärare samtidigt vilket både ökar måluppnåelsen och

kvalitén i undervisningen.

Slutsatser

Skolan fortsätter också stötta de lärare som är ensamma i sin ämneskombination att ha kontakt med andra

ämneslärare i regionen. VI kan se att den typen av kollegialt samarbete varit fruktsamt för lärargruppen. Inte

minst är det skönt för lärarna i samband med betyg och bedömning, och inte minst skapar detta ett lugn för

rättssäkerheten i verksamheten.  Den typen av sambedömning har varit extra viktig under ett läsår som inte

haft nationella prov att tillgå. Lärare i ämnen som har nationella prov har också haft på sitt ansvar att se över så

att examinationerna går i linje med vad som krävs på de nationella proven. Min bedömning är att ytters få betyg

har ifrågasatts. En kvalitetsstämpel trots allt. Jag är också övertygad om att de omdömen som skrivits av lärarna

med spannen “F” “E-C” och “C-A” gjort att samtliga elever och vårdnadshavare i god tid sett hur de ligger till

kunskapsmässigt.  Trots att vårt arbete varit lyckosamt sätt till likvärdighet så är vi glada för att de nationella

proven nu kommer tillbaka till detta läsår och gör att även den kvalitétsstämpeln tillkommer. Det kollegiala

arbetet för likvärdig bedömning så som vi arbetat under läsåret 20/21 kommer bestå även detta läsår. Förutom

de nationella proven så har vi inför detta läsår skapat en förstelärartjänst och ett då mer professionellt hanterat

lärteam, vilket jag hoppas kommer ge en styrka för vårt arbete med likvärdighet.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

EHT har läsåret 2020/2021 bestått av specialpedagog, kurator och sjuksyster. SYV kompetens har tagits in vid

behov. Besluten som fattas i EHT kommer lärargruppen till del under arbetslagstid då rektor under året tagit

upp information om elever, samt förslag på anpassningar etc.
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Formellt sett organiserar vi elevhälsans arbete genom att utreda behoven vid de elevavstämningar som

kontinuerligt genomförs på skolan. Dessa syftar till att tidigt upptäcka behov och agera proaktivt istället för att

vänta tills det är en problematik. Elevavstämningarna ligger till grund för den rapport som rektor ansvarar för,

men framförallt för att genom elevhälsan belysa varje enskild elevs behov. Skolans elevhälsa har till uppgift att

synliggöra vilka elever som behöver speciella anpassningar och agerar som samarbetspartner till lärargruppen.

Anpassningar och möjliggörandet av optimal tillgänglighet där lärarresurserna tar slut utgör en grund för

elevhälsans uppdrag.En elevhälsa som självfallet kan ta in extern expertis i det fall att situationen kräver sådan.

En modell vi tror på och som för nästa år skall stärkas ytterligare.

Allt sammantaget har vi som enhet arbetat extremt målinriktat och målstyrt mot skolans arbetsplan, med fokus

att förverkliga denna. I arbetet med närvaroproblematiken valde skolan påbörja Academedias program

Närvarolyftet för att genom detta hitta närvarofrämjande strategier, som på sikt möjliggör för oss att höja

resultatet för enheten. Under vårterminen då skolans verksamhet övergått i fjärrundervisning vittnar skolans

administrativa system Schoolsoft om att närvaron stärkts. I den utvärderingen av skolans fjärrundervisning som

genomförts under vårterminen inom hela NTI, så påvisar eleverna att deras närvaro stärkts pga minskade resor

och studiero i hemmet. Skolan kommer fortsätta analysen av vårterminens arbete, för att se hur det tillgängliga

lärandet ytterligare kan stärkas för skolans elever.

Elevhälsoarbetet är operativt organiserat till två tillfällen där arbetslagstid utgör det ena och där EHT är det

andra. Även skolan lärteam har behandlat frånvaroproblematiken och måluppfyllelse i stora drag.  På

arbetslagstid informeras och diskuteras många gånger de elevärenden som inte är så strikt känsligt och där

lärargruppen är en central part. Exempel på detta är såklart arbetet med ledning och stimulans, samt extra

anpassningar av olika karaktär. Ärenden som gäller särskilt stöd tas upp i elevhälsan på elevhälsans mötestid,

där beslut om åtgärdsprogram tas av rektor som resursfördelar elevhälsans resurser och arbete. Vidare

synliggörs behoven genom de elevavstämningar som regelbundet görs av elevhälsoteamet och rektor ytterst.

Elevhälsan under ledning av rektor genomför, analyserar och följer upp skolans elevavstämningar. Elevhälsan

granskar och analyserar samtliga enkäter som genomförs på skolan, inte minst utvärderingen av skolans Plan

mot diskriminering och kränkande behandling, är viktiga redskap för elevhälsans planering. Ett resultat av detta

arbete, vilket visat på särskild oro för matematik och fysikämnet, har varit utförda observationer som gjorts av

specialpedagog på skolan. Specialpedagogen har haft fler observationsuppdrag med målsättning att se behov

inom lärargruppen och i de klasser som enligt enkäterna varit speciellt oroliga.

Skolans elevhälsoarbete utgår i mångt och mycket från indikatorer som förmedlas av skolans mentorer.

Mentorerna får många gånger en första indikation på att elev behöver extra anpassningar och stöd.

Mentorerna och lärargruppen informerar elevhälsoteamets olika professioner kring det behov av stöd som

finns i elevgruppen. Generellt sätt så ges en ordentlig fingervisning om behovet av stöd i det

elevavstämningsarbete som bedrivs.
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Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi ser fortfarande ett behov av fortbildning av hela lärargruppen i elevavstämningsarbetet och arbetet med

anpassningar. För elever med särskilda behov har skolans sedan länge ett inarbetat system med

elevavstämningar. Lärargruppen synliggör för varandra vilka elever som behöver någon form av anpassningen

och arbetar med detta under lärteamtid och klasskonferenser. Skolans rektor skriver rapport två gånger per år

för enhetens räkning och skolans elevhälsa bedömer lärargruppens slutsatser utifrån sitt perspektiv.

Utgångspunkten är att elevhälsan skall kopplas in i ett tidigt skede för att stötta lärargruppen i det fall att de

känner att deras verktyg inte räcker till. Sett till problematiken med hög frånvaro (ca 25% frånvaro varje dag) så

har arbetet utkristalliserats i fördjupat mentorsuppdrag/läraruppdrag med fokus på närvarofrämjande

aktiviteter. Det som stödjer den här slutsatsen är alla de närvaroutredningar som gjorts i samband med för hög

frånvaro(både giltig och ogiltig). Utredningar som nästan uteslutande pekar på pedagogiska faktorer som gör

att frågan går tillbaka till lärargruppen. Elevhälsan genomförde under läsåret ett projekt som byggde på att

lägga extra kraft och insatser på elever som bevisligen har hög närvaro, men som ändå inte nådde målen.

Eleverna utreddes av mentorer och EHT. Handlingsplaner upprättades och tät dialog upptogs mellan hem och

skola. Av dessa elever är samtliga på banan och för mig var det tydligt att det arbete vi gör, faktiskt får effekt

om insatserna görs rätt.

För elevhälsan, och mig som rektor har det metodiska arbetet med verksamheten varit det största lyftet. Då jag

som rektor var pappaledig under hösten 2019 och senare blev sjukskriven i maj månad så har vi haft stor glädje

av vikarierande rektor Ingela Wall och huvudmannastödet Paula Fornstedt som just ökade metodiken i

elevhälsan. Elevhälsan fick ett starkt stöd av specialpedagog Aggie Öhman som påbörjade en stor mängd

Individuella utvecklingsplaner för våra elever. Det arbetet fortsatte vi med senare och jag följde upp mycket av

detta på både individ och gruppnivå.  Elevhälsoteamet under ledning av rektor har arbetat aktivt för att

säkerställa att rätt profession inom EHT skall agera på de fall som uppdagats i elevhälsoteamets arbete. De fall

som kommit på EHT:s bord genom mentorer och annan personal, har hanterats av rätt profession. De

åtgärdsprogram som skrivits har följts upp enligt plan.

I vårt närvarofrämjande elevhälsoarbete så genomförde NTI Gärdet “Närvarolyftet” med Maria Bivesjö från

AcadeMedia Academy och mycket av det arbetet är något som vi kanske framförallt ser utväxling av i starten av

läsår 21/22.

Slutsatser

Den enskilt största och viktigaste slutsatsen som kan dras är att skolans lärargrupp och elevhälsoteam är i stort

behov av fortsatt utbildning i elevavstämningsarbetet. Vidare är det av yttersta vikt att skolans mentorsroll

utvecklas och stöttas i arbetet med kommunikationen hem/skola samt hur eleverna coachas igenom sin tre

läsår med fokus på examen. Till nästa läsår kommer skolans mentorer regelbundet mötas i sk. mentorsmöten,

för att genom dessa stötta varandra i sitt arbete med de målsättningar vi satt upp. Skolans lärargrupp måste få

fortsatt ledning i sitt kvalitetsarbete kring elevhälsoarbetet. Vi kan konstatera att skolans relativt låga resultat

bottnat i låg skolnärvaro (ca77% närvaro). Skolans arbete med detta har inte nått önskade resultat. I år då vi är i
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en avvecklingsfas av verksamheten har högre lärartäthet och mentorstäthet än någonsin. Allt annat än

förbättrade resultat är ett misslyckande, inte minst eftersom eleverna själva bevisligen tycker att skolan har

bättre kvalitet nu än tidigare enligt NKI 2020/2021.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

I ett år då pandemi rått har möjligheterna till omvärldskontakt varit svår. Vi hade budgeterat och riktat in oss på

kunskapsresor till branschnära företag och utbildningar. Planerat museibesök och samarbete med KTH och

andra skolor. Men istället blev detta år ett fokus på att kunskapsmålen och planering av prövningar etc.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Fysisk samverkan med skolor,museer etc har varit svagt, men lärargruppen har frekvent sökt digitala

studiebesök och jag som rektor har uppmuntrat till dessa.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Riktningen är tydlig, våra elever är tillbaka i bänkarna och det känns väldigt roligt. Men NTI Gymnasiet Gärdet

som är i avvecklingsfas har gått från 89st elever till 34st. Ytterligare 4st elever slutade i augusti sedan de fått

annan plats, på annan skola. Men jag är positiv, vi har fått behålla våra duktiga lärare som redan lyft skolan

enligt gällande elevundersökning. Eleverna trivs på skolan i den familjära miljö som skapats. Eleverna har starkt

stöd av lärargruppen som har mycket tid i sina tjänster för att hjälpa eleverna till förbättrade resultat. Den

största enskilda satsningen är mentorskapet. Lärare som egentligen borde ha ca 32st elever, har inte

elevgrupper större än 6-7 elever /lärare. Dubbla mentorskap i varje klass möjliggöra detta. Vidare är

lärartätheten mycket stor i de små elevgrupperna och fortsatt fokus på god kvalitét råder. Jag ser fram emot att

höja resultaten detta år, även fast vi ser från resultaten i åk 2 att det kommer bli tufft.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Gymnasiet Gärdet  ingår i NTI Gymnasiet Ellips AB som är en del av AcadeMedia.

NTI Gymnasiet Gärdet är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av NTI Gymnasiet som huvudsakligen

bedriver gymnasieutbildningar inom teknik, naturvetenskap, IT, design, handel och ekonomi.

NTI Gymnasiet hade läsåret 2020/2021 29 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Under

läsåret 2020/2021 var det drygt 7000 elever som studerade på våra skolor.

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.

Utbildningar och elever

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

TE-programmet Informations - och
medieteknik

25 10 41

ES-programmet Estetik och media 4 10 12

Totalt* 29 20 53

*Antal elever oktober 2020

Personal

Skolans medarbetargrupp har en god fördelning mellan män/kvinnor och olika åldrar. Enligt

medarbetarundersökningen så är det stor stor trivsel i medarbetargruppen och de har en stolthet över

verksamheten. Lärargruppen har skaffat sig den behörighet som varit avgörande målsättning för läsåret. Den

extrema pedagogiska situation som rått under läsåret skapar alltid utmaningar när det gäller säkerställandet av

rutiner och drift. Ett läsår med en pågående pandemi och med vikarier på avgörande verksamhetsfunktioner

skapar alltid utmaningar. Skolledningen består av rektor och bitr. rektor. Skolledningen har haft stöd av

huvudmannastödet Paula Fornstedt. Rektor har det totala ansvaret för verksamheten och bitr. rektor ansvarar

för driftfrågor. Bitr. rektor leder arbetslagsmötet men rektor är med som närvarande och träffar

ledningsgruppen vid två tillfällen. Elevhälsan sammanträffar en gång i veckan och vid dessa möten är

skolsköterskan, kurator, spec.ped och rektor närvarande. Skolan har haft en ny administratör under läsåret som

på många sätt har har en tuff uppgift i spåren av Corona.
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Organisation

Styrning (pedagogiskt, ekonomiskt och juridiskt) Rektor och biträdande rektor

Samråd - Skolans pedagogiska utveckling och den
vardagliga styrningen sker i samråd med

APT (arbetsplatsträff)med samtliga medarbetare
kring arbetsplatsfrågor och
elevrådet(Elevrepresentanter från samtliga klasser).
Skyddsombud: Elever och personalgrupp har ett
elevskyddsombud och ett huvudskyddsombud som
deltar i skyddsronder.

Genomförande (Skolans forum för styrning) Arbetslagsmöte: Drift- och praktiska frågor.
Systematiska kvalitetsarbetet
Lärteam: Pedagogisk utveckling med rektor som
pedagogisk ledare
EHT - Leds formellt av rektor. Professioner special
pedagog, kurator, skolsyster. Läkare och psykolog
finns 8h/år.
Mentorsgrupp 2ggr/termin:- kvalitetssäkrande
arbete av mentorskapet - Stöd och utvecklingsfrågor
av mentorskapet

Lokaler

Skolan befinner sig på våningsplan 5 och 6 på Värtavägen 65 vid Gärdets tunnelbanestation. Lokalerna är ljusa

och ändamålsenliga. Plan 5 renoverades under april 2019 till en mer modern öppen planlösning som ger mer

öppningar för spännande möten mellan elever, lärare och externa gäster. På plan 6 har skolan ett välfyllt

MakerSpace och även en mindre musikstudio. Idrottshallen hyrs på SATS Gärdet där eleverna också har

möjlighet till omklädningsrum. Matsalen delas med Klara Östra och är på entréplan. I övrigt är biblioteket

under utveckling och bibliotekssystem är inköpt och levererat. Under läsåret har också skolan utvecklat sitt

Creative Space som är estetprogrammets egna slöjdverkstad med den senaste tekniken inom VR/AR/AI.
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BILAGOR

BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
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BILAGA 2 - NTI GYMNASIETS TRE STRATEGIER FÖR HÖGRE MÅLUPPFYLLELSE

NTI Gymnasiets strategier utgör ett gemensamt ramverk och ledstång för samtliga skolors systematiska

kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen. Varje strategi bygger på förståelse och kunskap som är

grundad i en gemensam kanon av aktuell forskning och innebär riktade insatser på både huvudmanna- och

skolnivå.

Pedagogiskt ledarskap innebär inom NTI Gymnasiet att ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget,

omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband

mellan insats och resultat. Det innebär att rektor:

● Bygger, tänker och organiserar efter återkommande förbättringscykler

● Skapar en inre organisation för både drift och utveckling

● Delar på ledarskapet

● Skapar höga förväntningar på att lärare ständigt utvecklar sin undervisning

● Avprivatiserar undervisningspraktikerna och växlar upp goda exempel

● Försäkrar sig om att utveckling sker i riktning mot det som gör störst skillnad

Att använda skolans resurser mer effektivt kräver mod eftersom det innebär att göra prioriteringar, och att vara

tillräckligt stark för att säga att vissa saker helt enkelt är viktigare än andra - också när dessa prioriteringar

kräver att man måste avsluta eller förändra en uppskattad aktivitet. Resursfördelning i form av bland annat tid

och personal ger önskad effekt när den grundas i en kvalitativ dialog och analys på varje nivå inom

verksamheten. Exempelvis genom våra elevavstämningar (EWS) och månadssamtal mellan rektor och skolchef.

Kollegialt lärande innebär inom NTI Gymnasiet olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans

undersöker sambanden mellan sin undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik,

dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap och praktik genom att

både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden

är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet. Form och innehåll för det kollegiala lärandet väljs i

samråd med huvudman utifrån lokala resultat och behov.

En förutsättning är att rektor skapar gemensamt utrymme för kunskapsfördjupande möten för lärarna, vilket

inom NTI Gymnasiet innebär minst två timmars dedikerad lärteamstid per vecka. I den modell för lärande

organisation som arbetats fram inom strategin finns också fokus på ett system för elevavstämning (EWS), samt

olika former av kollegialt lärande på vetenskaplig grund exempelvis aktionsforskning, learning studies,

forskningscirklar mm.

En effektfull undervisning innebär inom NTI Gymnasiet att förflytta fokus från bedömning av elevers förmågor

till att även omfatta den egna undervisningens effekt. Det finns inte en typ av undervisning som är generellt

fördelaktig oberoende av sammanhang, men det finns aspekter i undervisningen som kan sägas vara

framgångsrika i relation till lärarens uppdrag såsom det är formulerat i läroplanen:

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd

● undervisningen är varierad då läraren använder en bred arsenal av metoder, verktyg och sina goda

ämneskunskaper

● eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och

förutsättningar

● eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

● läraren vet och visar att alla elever kan lära

Inom denna ram utvärderar och utvecklar läraren tillsammans med kollegor sin undervisning och skapar goda

förutsättningar för elevernas lärande.

Du kan läsa mer om NTI Gymnasiets strategier för att alla ska lyckas och vårt systematiska kvalitetsarbete på

www.ntigonline.se
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BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER

Undervisning
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Trygghet
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Upplevd kvalitet
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