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REKTOR HAR ORDET

Läsåret 2020/2021 har varit det året då både pedagogik och det pedagogiska utvecklingsarbetet stått i

förgrunden. Vår utvecklingsplan har andats utveckling av vår undervisning men också lett till en bättre  och mer

utvecklad digitaliserad undervisning. Skolans personal har samverkat och arbetat ämnesöverskridande, men

framförallt har synen på undervisning och anpassningar ändrats, vilket varit en stor bidragande faktor till de

förbättringar som skett. EHT:s visioner och starka vilja har mynnat ut i att läsårets pedagogiska

utvecklingsarbete har stärkts, och etableringen av förstelärare, specialpedagog tillsammans med EHT är

bidragande orsaken till att  hela processen gällande verksamhetens kollegiala lärande utvecklats. Detta arbete

kommer även framgent vara ett prioriterat arbetsområde.

Inom det kollegiala lärandet har betyg och bedömning varit ett fokusområde, närmare bestämt att

konkretisera kursmål som ett stöd för nya medarbetare men även för att öka en förståelse hos elever vad de

olika begreppen betyder i olika betygssteg. Vi kommer således starta HT21 med att fördjupa oss i formativa

arbetssätt, undervisning, ledarskap och lärande. Det är tre viktiga processer som kommer utvecklas parallellt

med betyg och bedömnings fokuset. Målsättningen är att finslipa lärargruppens arbete med betygsättning och

formativ bedömning.

Skolans Makerspace är hjärtat på skolan och väldigt roligt att se hur det tagit ett stort avstamp i

undervisningen, vilket förbereder våra elever mot en teknikdominerad och digitaliserad framtid, vilket numera

har en tydligt fundamental roll i teknikutbildningen på skolan. Något som kommer utvecklas under läsåret är

VR/AR-studio där elever kommer få utrymme till att vara ännu mer kreativa och skapande inom ramen av olika

ämnesöverskridande projekt.

Minnet av det gångna läsåret handlar huvudsakligen om hur snabbt och välorganiserat skolan ställde

om till fjärrundervisning. Skolans lokaler ekade tomma och outtröttliga elever samt personal som hanterat sin

vardag på ett mycket professionellt sätt. Skolans examinationsgrad för året visar på att vi trots enorma

utmaningar hanterat dessa med bravur. Jag hoppas att kommande läsår kommer inledas med undervisning i

skolans lokaler och att vi kan fortsätta ha tillgänglig undervisning för alla elever på skolan. Pandemin har rustat

oss med många lärdomar.

Jag vill också som avslut lyfta på hatten för hela skolans elevgrupp samt personalkår som

genomgående skött sina studier och arbetsuppgifter på allra bästa sätt.

Dalila Adilagic, rektor NTI Gymnasiet Kristianstad
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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.

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.
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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

KUNSKAPER

Avgångselever

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM

Andel elever med gymnasieexamen läsåret 2020/21 är 100% på NTIG Kristianstad att jämföra med

fjolårets resultat på 98%. I jämförelse med läsåret 2019/20 kan man utläsa att elever som läste på El- och

energiprogrammet hade 95% erhållit gymnasieexamen jämfört med Teknikprogrammet som hade 100%

gymnasieexamen. Beaktas tidigare resultat gällande gymnasieexamen ser man att skolan fortsatt ligger högt vad

gäller andel elever med gymnasieexamen och över rikssnittet.
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)

Elever på yrkesprogrammet som är behöriga till högskolan är lågt, 27,8%. Det beror på att flertalet

elever valt att inte läsa behörighetsgivande kurser, framförallt svenska 3 och matematik 2A, snarare än att de

inte har klarat kurserna då andelen elever med gymnasieexamen är 100%. NTIG Kristianstad uppmuntrar

eleverna att läsa behörighetsgivande kurser, och eftersom flertalet elever väljer att fortsätta sina studier på

yrkeshögskolor krävs bland annat in svenska 3 som behörighetsgivande kurs. Majoriteten av våra elever på

El-och energiprogrammet får anställning direkt efter gymnasiet på de arbetsplatser eleverna genomfört sin APL

under minst 15 veckors tid.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Skolans genomsnittliga betygspoäng brukar ligga lägre än rikssnittet för skolor i Sverige, i år ser vi en

positiv förändring där vår skola ligger något högre än rikssnittet för skolor i Sverige på både El-och
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energiprogrammet såväl som Teknikprogrammet. Pojkar har högre genomsnittlig betygspoäng än flickor vilket

kan bero på att majoriteten av skolans elever är pojkar.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

NTI gymnasiet Kristianstad har på det totala minskat antalet F. Minskningen är liten men en förbättring

i jämförelse med läsåret 2018/19, 2019/20 och 2020/21. Det som utmärker sig mest är att elever på

teknikprogrammet har svårare att klara matematikkurserna 2c, 3c, 4 och 5. Pandemin har inte gjort det lätt för

eleverna att studera hemma vilket resulterat i att studieresultaten försämrats men också att det genomfördes

ett lärarbyte i matematik och fysik hösten 2020. En positiv trend som kan skönjas är att fler elever på El-och

energiprogrammet nått betyg D än föregående år. På Teknikprogrammet är det fler elever som klarat sina kurser
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med betyg E-B. här sker ett systematiskt kvalitetsarbete med studiegrupper, lovskolor och extra resurstid, vilket

fallit väl ut.

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 prov, däremot har ämneslärare tagit fram slutprov som omfattar hela kursen, för att en

jämförelse skulle vara möjlig mellan kursprov och slutprov samt slutbetyg.

NORMER OCH VÄRDEN

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT /ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I

SKOLAN

Resultaten från årets elevenkät vad gäller trygghet och studiero har ökat till hela 93% vilket är väldigt

positivt med tanke på att det varit ett speciellt läsår. Studiero och trivsel har varit ett särskilt fokus arbetsplanen

under detta läsår och kommer även framgent att vara ett prioriterat område. På NTI gymnasiet Kristianstad

upplever hela 87% av eleverna att de blir behandlade på ett bra sätt av alla skolans elever. Sedan läsåret 2019

har det skett en positiv ökning med hela 21%. I tabellen ovan kan också skönjas att pojkar upplever större

trygghet än flickor men också mer positiv syn på hur elever behandlar varandra på skolan. Detta kan förklaras

med att vi tidigare läsår inte haft så många flickor på skolan och kan således inte jämföra resultaten med

tidigare läsår.
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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

Vi har alltid pågående diskussioner med lärare om hur vi ska fördela den garanterade

undervisningstiden och till vilka program samt årskurser mer undervisningstid ska förläggas för att nå högre

måluppfyllelse och stimulans för eleverna. Vi gör varje år analyser på hur vi kan förbättra schemat för att få ökat

lärande samtidigt som lärarna har en rimlig arbetsbörda. Läsåret 2019/20 påbörjades en förändring av

organisering av undervisningen, där fokus lagts om till lärares genomförande av undervisning inklusive stöd till

elever som uppvisat svårigheter eller andra behov. Detta genom att tillsätta resurstimmar för elever så de kan

“komma ikapp” eller för att få mer riktat stöd inom områden som upplevts som svåra. Skolans specialpedagog

har och har haft en viktig roll som mottagare och tolkare av elevernas behov samt hur arbetet organiseras för

att på bästa sätt möta elevernas behov. Vi vet att kursen i Matematik och Fysik behöver mer undervisningstid

vilket resulterat i att Matematikkurser erbjuds mer än 2 gånger i veckan och Fysik 1 är förlagt på 1,5 år. I år har

vår specialpedagog varit med på undervisningen i matematik 1a och alla elever kom i mål och fick godkänt

betyg i kursen. Vi arbetar med att eleverna varannan fredag eftermiddag har 180 minuter resurstid som är

lärarledd. Detta uppskattas mycket av eleverna och  många elever använder resursen frekvent. Vi valde detta

året att schemalägga en mentorstid för alla klasser dagen innan eller i anslutning till resurstid, för att mentorn

snabbt och enkelt kan handleda sina elever som är i behov av extra anpassningar eller stöd i något/några

ämnen.

Läsåret har även inneburit svårigheter på grund av pandemin där undervisningen till stor del bestått av

fjärrundervisning. Praktiska moment förlades på skolan och även elever i behov av extra stöd kallades för

undervisning på skolan. Det har på många sätt varit ett krävande år med den pandemi vi befunnit oss i.

Fjärrundervisningen har fungerat väl och personal har ställt om och anpassat sin undervisning och kursupplägg

efter den rådande situationen. Samtidigt uppmärksammade skolkuratorn och skolsköterskan att allt fler elever
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började må dåligt av isoleringen och kravet på disciplin som fjärrstudier kräver. Vi erbjöd elever som hade

behov av stöd och struktur möjlighet att arbeta på skolan under bestämda former samt regelbundna samtal

med skolkurator och skolsköterska under hela våren 2021.

En synlig problematik för NTI Kristianstad har varit att skolan är en liten enhet vilket medfört att det

kollegiala lärandet haft svårare att fokusera på ämnesutveckling och exempelvis bedömning för enskilda ämnen

då de flesta lärare är ensamma med sina ämnen. Därför har vi infört ämnesöverskridande projekt som medför

att lärare både kan utveckla och samarbeta internt på skolan men också skapat en möjlighet att kunna

samarbeta med andra NTI-skolor i region SYD. Detta är något som vi framgent kommer vidareutveckla och

fokusera på. 1

Våren 2021 har inneburit en nystart för NTI Kristianstad med nyanställda lärare i spetsen, bland annat

en forskar- och ingenjör inom ämnena Matematik och Fysik samt engelsklärare. Utöver nyanställda har skolan

under hösten 2021 blivit beviljade att starta ett fjärde tekniskt basår inom Produktion och Automation med

start hösten 2022. Skolan har varit under process sedan rektorsbytet läsåret 2019/20. Vi fokuserade på

utveckling inom betyg och bedömning något som kommer fortskrida hösten 2021 då ny personal tillkommit

men också ett nytt tankesätt som tagit vid kring formativt tänkande. Formativ bedömning har varit ett

omdiskuterat ämne sedan 2007, men NTI Kristianstad tar steget längre och implementerar formativt tänkande

som en naturlig del och underlag för formativa samtal kring pedagogik, ledarskap och lärande samt utveckling

med lärare såväl som elever. Detta leds av rektorn på skolan i samråd med Maria Bivesjö som även kommer att

genomföra ett antal besök som ett led i processen och skolans fortsatta utveckling. Rektorn genomför

auskultationer på regelbunden basis både vad gäller lärares arbete men också på elevernas och klassens

klassrumskultur, utvecklingsmöjligheter samt huruvida elever med hjälp av studieteknik lär sig att äga sitt eget

lärande, som är målet i detta läsårs utvecklingsprocess. Flertalet lektionsbesök ger en insyn i

utvecklingsmöjligheter men också det vi behöver vara rädda om och bevara, vilket inte kan skönjas vid enstaka

besök, det vill säga elevers strävan för måluppfyllelse och kunskapande.

Elevernas utveckling och undervisningens effekt följs löpande upp under läsåret genom vårt arbete

med EWS (Early Warning System) och ett bedömningsverktyg, STudyBee. I EWS färgkodas alla elever en gång

per månad utifrån deras utveckling mot målen. Färgerna grönt, gult och rött används, där grönt signalerar att

eleven utvecklas mot målen, gult betyder att det finns en oro och att extra anpassningar ska sättas in och rött

innebär att de extra anpassningar som har satts in inte varit verksamma och att det behövs ett nytt grepp.

StudyBee används som en plattform där bedömning och anpassningar delges eleven och vårdnadshavare.

Plattformen laddas ner som en app i mobiltelefonen och  åskådliggör hur eleven ligger till i respektive ämne

samt vilka anpassningar och/eller förbättringar eleven behöver genomföra för att nå kunskapsmålen. Även i

StudyBee är det samma färgkoder som i EWS vilket medför en stringens i det formativa tänkandet. StudyBee

följer rektor och EHT upp, vidare först diskussion med mentorer och även elev tillsammans vårdnadshavare

(elev under 18år) om eleven riskerar att inte nå kursmålen.

Lärarna är indelade i arbetslag utifrån de ämnen de undervisar, s.k. ämneslag, och har mötestid en

gång i veckan förlagt på 2h. EWS:n fylls i av undervisande lärare och följs direkt upp i ämneslag, ledning och
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elevhälsoteam (EHT). På detta möte fokuserar vi på de elever som har fått gul- och/eller rödmarkeringar i

EWS/StudyBee, här kan mentor även lyfta elever som är grönmarkerade men där det finns en oro. Vidare

säkerställs att extra anpassningar görs och utbytet lärare emellan, både vad gäller erfarenhet och tips kring vilka

extra anpassningar som är effektiva och fungerar för respektive elev. EHT och ledning stöttar och handleder

pedagogerna och säkerställer att korrekt dokumentation finns. Om det under ett EWS-analystillfälle beslutats

att en elev ska kartläggas genomförs detta kommande ämneslagsmöte och mentor sammanställer kartläggning

och pedagogisk bedömning tillsammans med EHT till nästa EWS-analystillfälle. Detta system med tydliga

deadlines infördes läsåret 2019/20 för att säkerställa att dokumentationen blir gjord och att den blir gjord inom

rimlig tid. Innevarande läsår har detta system implementerats ytterligare.

Vi arbetar sedan länge med kollegialt lärande. Vi har avsatt två timmar varje vecka till att fokuserat

arbeta med pedagogisk utveckling men nu också formativt tankesätt, något som sker kollegialt under ledning av

förstelärare, specialpedagog och ledningen. Vi kallar denna tid lärteamstid. I början av läsåret 2020/21

användes den till att utveckla och förbättra fjärrundervisningen. Skolan har bedrivit fjärrundervisning i någon

grad under hela läsåret. Graden har fluktuerat från två dagars fjärrundervisning per vecka till fjärrundervisning

varannan vecka. Omställningen till fjärrundervisning gick smidigt då samtliga pedagoger har hög digital

kompetens i kollegiet och denna tillsammans med lärteamstiden möjliggjorde att fjärrundervisningen blev

kvalitativ från start. Förstelärare, specialpedagog och ledningsgrupp drev arbetet med att utveckla och förbättra

fjärrundervisningen.

1 NTI Malmö, NTI Lund, NTI Vetenskapsgymnasiet Lund,NTI Helsingborg och NTI Vetenskapsgymnasiet

Helsingborg

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

På NTI Kristianstad har vi fokuserat på extra anpassningar och hur vi anpassningarna genomförs i

klassrummet. Arbetet med extra anpassningar diskuteras kollegialt och kvalitetssäkras genom vårt systematiska

arbete med EWS och StudyBee. Under läsåret 2019/20 infördes Basundervisning på samtliga lektioner som en

extra anpassning på gruppnivå för att göra undervisningen tydligare. Detta är nu fullt ut implementerat och följs

upp i undervisningsutvärderingen som genomförs två gånger per läsår. På frågan om läraren tydligt förmedlar

vad som krävs för att nå de olika betygsstegen svarade hela 73% av eleverna JA under hösten 2020 och under

våren 2021 svarade hela 81% av eleverna på samma fråga. Vidare ser vi också en positiv utveckling bland

svarande vad gäller om läraren ger feedback och hjälper eleverna framåt i kursen, där hösten 2020 svarade 76%

av eleverna JA och vårterminen 2021 svarade hela 82% JA på samma fråga. På frågan om läraren ger den hjälp

som behövs för att det ska gå så bra som möjligt för eleven svarade 76% JA hösten 2020 och under vårterminen

2021 ökar JA-svar med hela 82% av skolans elever.

Årets första fokus för det pedagogiska utvecklingsarbetet var att få fjärrundervisningen lika bra som

närundervisningen och att utveckla lektionsinnehåll samt förmedlingen av det. Samtidigt som vi genomförde

kartläggningar med jämna mellanrum för att säkerställa så alla elever får den ledning och stimulans de behöver

för att utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att bedriva en effektfull undervisning där

samtliga elever får den ledning och stimulans de är i behov av har varit en utmaning framförallt vid
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fjärrundervisning. Detta har resulterat i att det kollegiala lärandet och vårt fokus i början av läsåret bestått av en

samklang kollegiet emellan där just utvecklingen av fjärrundervisningen och ämnesöverskridande projekt varit

framgångsrikt. Skolans rektor samt EHT har auskulterat både när- och fjärrundervisning under läsåret och

återkopplat till lärarna. Det är tydligt att lärarna har förstått att fjärrundervisningen ställer andra krav på

tydlighet i lektionsupplägg och instruktioner samt att nå ut till elever. Tack vare en helhetssyn inom kollegiet och

en VI-anda har vi trots ett mycket utmanande år lyckats höja den genomsnittliga betygspoängen från 12,2 2020

till 14,1 2021 även andelen F har minskat något.

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.

Både styrdokument och annan lagstiftning lyfts likabehandling, demokratiska förhållningssätt och

värdegrund. På NTI Kristianstad har vi som huvudprincip att dessa styrande dokument och lagstiftningen följs.

Ett sätt som NTI Kristianstad arbetar är integrerat i modellen med Basundervisningen som rektor och lärare

arbetat fram intensivt under läsåret. Modellen lyfter att läraren ansvarar för att klassrumsklimatet ska vara

tryggt och inkluderande. Konkretiserat innebär detta att läraren ansvarar för placering i klassrummet,

gruppindelning och stöttar eleverna i det sociala samspelet genom att exempelvis agera aktivt för ett vårdat

språk och respektfullt bemötande av kamraterna. Således ingår i detta även att läraren agerar professionellt och

i sitt ledarskap är medveten om sin roll som förebild.

Arbetet med normer och värden har redan tidigare varit ett prioriterat område på skolan. Ett av skälen

till fokus på Basundervisningen har varit att elever såväl som lärare och rektor har sett att det finns mer att göra

inom området normer och värden. Detta för att säkerställa att arbetet i skolan också korrelerar med arbetet

med stöd, anpassningar och tydlighet för elever.

Arbetet med att elever ska utveckla demokratiska förhållningssätt samt respekt för människor och

miljö sker också i skolans arbete med elevrådet och elevkåren. Elevrådet består av två elevrepresentanter från

varje klass, träffas var sjätte vecka och diskuterar aktuella punkter som klassrepresentanterna har med sig.

Elevrådet diskuterar också och hjälper till att analysera resultaten i elevenkäten samt deltar i revideringen av

skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Elevkåren är en elevdriven organisation som är

öppen för alla elever på skolan och syftar till att öka trivseln och att främja vänskapsband mellan elever över

program- och årskurs-gränser, vidare agerar skolans ambassadörer som kamratstödjare för att varje elev på

skolan ska känna trygghet och tillhörighet.

EHT arbetar aktivt med att förebygga trakasserier och kränkande behandling samt värna trygghet och

trivsel genom att ge kurser i självkänsla och respekt. Även temadagarna kring realtioner och sex, beroende och

hälsa bidrar här.

Elever ges inflytande i utbildningen där det är möjligt; alltid vid val av examinationsform och i val av

innehåll där kursplaner möjliggör det. Via elevrådet som föregås av klassråd kan elever driva andra frågor som
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rör trivsel, samvaro, lokaler och undervisning. Även via matråd och elevkår ges elever inflytande över skolan och

vår verksamhet.

Elevernas samvaro under läsåret 2021 präglas i högre grad av respekt och förståelse för andra och vårt

mål är att samtliga elever känner sig trygga och bekräftade på skolan.  Vid läsårsstart är det lite turbulent period

innan de nya ettorna har funnit sin plats och lärt sig förhålla sig till skolans trivsel- och trygghetsregler. I år var

denna period kortare och lugnare än föregående läsår. Studieron är något som under läsåret 2019/20 var ett

fokusområde vilket också har också förbättrats från 56% läsåret 2020 till 77% läsåret 2021. Vad gäller

studiemiljö på skolan upplever hela 80% av skolans elever att de befinner sig i en miljö där de kan fokusera och

studera.  Anledningen är att vi efter rektorsbytet 2019/20 tog ett helhetsgrepp vad gäller regler på skolan.

Rektor besöker varje klass vid läsårsstart och går igenom skolans regler och ser även till att de efterlevs. Efter ca

1 vecka in på terminsstart besöker rektor tillsammans med mentor alla klasserna där vi kommer överens om

vilka regler som gäller i klassrummet och gemensamma utrymmen. Något som ej kan ruckas på är nolltollerans

mot mobbning och kränkningar av samtliga som befinner sig på skolan under skoltid men också krav på studiero

och trygghet.  Årskurs 1 kommer detta läsår få bestämda platser som tas fram av klassmentorerna och ändras

var sjätte vecka. Detta är en del av lärarens klassrumsledarskap och en viktig del av metodiken för att skapa

positiva effekter på trivsel och gruppdynamik, vilket alla lärare är överens om. Klassrumsledarskapet har följs

upp både i medarbetarsamtal och vid auskultationer. Klassrumsplaceringarna tidigare läsår har lett till att

eleverna  i klassen lärt känna varandra bättre vilket bidragit till en lugnare rastmiljö i uppehållsytor. Vi har

tidigare haft hemklassrum men har inte det nuvarande läsår då vi vill att eleverna rör på sig mer. Däremot har vi

implementerat mobillådor, där mobiler samlas in vid lektionsstart eller läggs undan i skåp/väska. Dels eftersom

mobiler gör elever mindre koncentrerade men också för att ingen elev ska känna sig otrygg, exempelvis bli

fotograferad eller filmad av andra elever.

På NTI Gymnasiet Kristianstad råder idag en lugn och trygg miljö. Vi har arbetat kraftfullt med att skapa

goda relationer och en miljö som präglas av trygghet och studiero. Detta arbete kommer att intensifieras under

läsåret eftersom studiero och kunskapsutveckling är även framgent vårt utvecklingsområde. Skolan är liten

vilket skapar möjligheter för personalen att ha nära och förtroendefulla relationer till eleverna. Eleverna blir

sedda i hög utsträckning och det finns ett brett skyddsnät, inte minst ett väl utbyggt EHT-team, som tidigt fångar

upp våra elever. Bemötandet i klassrummet präglas av respekt, omtanke och kamratanda. Majoriteten av våra

elever känner sig trygga på skolan.

Slutsatster

Vår skola har förmånen att vara trygg och inkluderande för elever som också är i behov av just det nämnda. Vi

är små till antalet elever vilket gör att varje elev blir bekräftad och har den förmånen att få hjälp och stöd när

det behövs. Tryggheten finns även i att lärarkåren är en liten skara, vilket medför att eleverna känner alla lärare

och relationer skapas dagligen. Vi kan genom undervisning och bemötande fokusera på inte bara elevers

kunskapsutveckling utan också deras sociala kompetens samt förmågor att ha givande relationer med andra.

Vi har haft sjunkande siffror gällande elevernas upplevelse av undervisningen 2018/19 och 2019/20

vilket har oroat oss och krävt snabba åtgärder. Vi har analyserat orsakerna och diskuterat med eleverna.. Vi har
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implementerat ordningsregler som efterföljs vilket fungerat och vi kan nu se att den elevkår vi har idag är

intresserade av våra program och lärare genomför framgångsrik undervisning. Vi arbetar med fokus på

undervisningen och att alla lärare ska ligga på vilket är minst 75% i nöjdhet gällande undervisning och skolan

som helhet ska nå 85% i nöjdhet med undervisningen. Vår specialpedagog kommer handleda dessa lärare under

nästa läsår. Idag är nöjdheten med undervisningen 76%, vilket är en ökning med 8 %-enheter. Även om vi inte

nådde vårt mål på 85% så är vi nöjda med den tydliga förbättring som skett. Vi har många lärare som får över

90% i nöjdhet med undervisningen. Vi spänner bågen till nästa läsår och sätter målet 90% nöjdhet med

undervisningen i vår arbetsplan. Undervisning är ett av våra prioriterade mål i arbetsplanen och den

sammansättning av lärare vi har idag samt det systematiska arbetet vi för genom formativt tänkande och

EWS/StudyBee, basgrupp och undervisning ser vi ger resultat. Och vår målsättning är att nå de högt ställda mål

vi har i vår arbetsplan: Målet är att över 90% ska vara nöjda med undervisningen i nästa elevenkät.

Vi är mycket nöjda med att se att våra elever trivs på vår skola, där vi ökat från 77% till 90%. Vi har också gjort

ett stort språng när det gäller att rekommendera skolan, från 55% till 85%. Vi vet att vi förra året hade två

klasser i årskurs 3 som upplevde att de hade haft ojämn kvalité på två lärare och att det medförde ett lågt betyg

på rekommendationsfrågan i enkäten. Det var elever som överlag trivdes mycket bra på skolan men upplevelsen

av att de hade haft två mindre bra lärare satte sin prägel. Detta visar hur viktigt det är för oss som skola att hela

tiden arbeta för att våra lärare ska hålla mycket hög klass på sina ämneskunskaper, pedagogisk förmåga och

relationell pedagogik. En skola utvecklas inte över en natt utan det är en process som ständigt pågår med

VI-anda.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Arbetet med att skapa allsidiga och likvärdiga bedömningar sker årligen och är alltid ett fokusområde

för det kollegiala lärandet på skolan.  Vid varje läsårs början delar lärarna sina kursplaneringar och diskuterar

både i lärarlag och i ämneslag vilka arbetsområden de har planerat, både ur ämnesöverskridande hänseende

och bedömningshänseende. Alla kursplaneringar delas med rektor, förstelärare och specialpedagog. Vi

uppmuntrar sambedömning och detta sker i stor utsträckning på yrkesprogrammen men också på de

studieförberedande programmen, framför allt i kurser med nationella prov. Dessutom sambedöms alla projekt.

Innevarande läsår har sambedömning också varit ett fokusområde som främst fokuserat på de

ämnesplansförändringar som träder i kraft nu under sommaren 2021, och berör ämnena matematik, moderna

språk och engelska. På EE, där APL ingår, kvalitetssäkras bedömningen av förlagda moment av trepartssamtal

med elev, handledare och yrkeslärare samt rektor under APL samt en lärarkonferens efter APL.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Bedömning och betygsättning diskuteras mycket bland lärarna. Det ingår alltid i det kollegiala lärandet

och sambedömning uppmuntras samt tilldelas tid. Skolans elever får löpande information om framgångar och

utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven. Mycket av den formativa återkopplingen sker muntligt men
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också via StudyBee, efter varje arbetsområde och minst tre gånger per läsår ges återkoppling kopplat till

kunskapskraven på plattformen Schoolsoft samt StudyBee och även genom ämnessamtal. Här har även

vårdnadshavare insyn. Alla vårdnadshavare och elever kallas också till utvecklingssamtal vår och höst där

mentor går igenom den aktuella samlade bilden av elevens kunskapsutveckling. Utöver detta kallas elever som

riskerar F i någon kurs till skolmöte tillsammans med vårdnadshavare, mentor, EHT och ledning. Här utgår vi från

EWS-analysen samt StudyBee, och kallar de elever som har röd- och/eller gulmarkeringar där vi ser att

skolarbetet inte fungerar. Mötet syftar till att kartlägga problematiken och ta fram en plan för arbetet framåt.

För att säkerställa att en likvärdig bedömning genomförs får alla lärare tillgång till Skolverkets

bedömningsstöd (i de ämnen där det finns) vid läsårets början. I de kurser där det ges nationella prov får

ansvarig lärare veta vem sambedömning kommer ske och undervisande lärare rättar aldrig undervisande

elevers prov. I samband med sambedömning går också undervisande lärare igenom hur resultat på NP förhåller

sig till slutbetyg. Vidare följs det ovannämnda sedan upp av rektor.

Nya lärare, både de som är nya på skolan och de som är nya i yrket, får dels en mentor i form av en

erfaren lärare, oftast en av förstelärarna, samt stöd i bedömning och betygsättning. I detta stöd ingår hjälp med

kursplanering, sambedömning och stöttning i skolans rutiner kring delgivning av information till elev och

vårdnadshavare om framgångar och utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven.

Slutsatser

Rutinerna kring att säkerställa en allsidig och likvärdig bedömning är i grunden bra: betygsättning och

bedömning diskuteras varje läsår i lärteamen, nya lärare ges stöd och sambedömning görs. Kommande läsår

kommer mer tid ges till diskutioner vad gäller kursplaneringar för att nå samsyn kring vad som är viktigast i

kursinnehållet, kring progression i ämnet och i programmet men också för att hitta utvecklingspunkter för en

vidare utveckling av samarbeten. Sambedömning av elevuppgifter och sammanställning av slutbetyg kommer

även det ges mer tid till under lärteamstiden. För att säkerställa att det blir kvalitet i det kollegiala lärandet kring

betyg och bedömning kommer vi att utgår från Karlstad universitets kurs i betyg och bedömning.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Arbetet inom elevhälsan har tagit ny vändning sedan hösten 2020 och våren 2021 tillkom

specialpedagog till teamet vilket både stärkt skolan. Det nya elevhälsoteamet har ett centralt ledarskap på

skolan och rektor som arbetar i nära samverkan med Elevhälsoteam (EHT). Elevhälsans personal har numera

stor frihet att driva arbetet, snarare än att elevhälsan får delegerade arbetsuppgifter. Elevhälsoteamet består av

rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator.

Elevhälsan på skolan har ett nära och gott samarbete med flera externa aktörer, däribland polisen,

psykiatrin, fältgruppen, socialtjänsten samt logoped.
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Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan där samtliga i elevhälsan och rektor närvarar. Fokus är att

lyfta fram de elever som är i behov av stöd och hur vi tillsammans med samtliga i kollegiet kan stötta eleverna

på bästa sätt. Ett väl utarbetat dokument har tagits fram av rektor där ansvarsfördelningen är tydlig och där vi

kan säkerställa att uppföljning sker. EWS-dokumentet tillsammans med elevernas utvecklingsresultat i StudyBee

är en central och viktig punkt, där vi aktivt hanterat och haft uppföljning kring elevernas utveckling mot

kunskapsmålen. Den organisatoriska förändring som skedde under VT20 har lett till att elevhälsan idag har ett

tydligare mandat att leda kollegiet men också att fatta beslut som delegeras. Detta är en viktig och central

samordnad grund i verksamheten. Diskussioner som uppstår gällande elevärendenbeslutas i direkt anslutning

till mötena. Ett ytterligare avstamp i vårt arbete att nå ut till alla elever är att specialpedagog tillsammans med

kurator samverkar med mentor samt övriga pedagoger på skolan gällande handledning, såväl enskilt som i

grupp men också i anslutning till undervisningen. Utvecklingsarbetet som specialpedagog tagit fram utifrån nya

rön har under VT21 mynnat ut i en solid grund och stringens i EWS och StudyBee avstämningar tillsammans

med lärteam. Kurator och skolsköterska såväl som specialpedagog är delaktig.

Ett omfattande arbete med Basundervisning inleddes under våren 2020 som vi ännu efterföljer, där

finns rutiner kring arbetsgång gällande anmälan av elevärenden. Detta för att tydliggöra lärarnas ansvar och

elevhälsans uppdrag ytterligare. Målet med att förskjuta arbetet mot förebyggande och främjande insatser

genom Basundervisning, är att arbetet så småningom ska minska och mynna ut i en integrerad del i lärarnas

planering av undervisningen. Elevhälsans centrala uppdrag är att handleda och vägleda samtlig personal på

skolan in i ett gemensamt förhållningssätt kopplat till Basundervisningen.

EWS- och StudyBeemötena har aktivt letts av nuvarande rektor tillsammans med EHT, där

diskussionerna fokuserats på att förbättra undervisningen och resultaten. Specialpedagog, rektor och alla

undervisande lärare samt Förstelärare har delat med sig utav framgångsfaktorer som berört allt från extra

anpassningar till olika metoder samt arbetssätt som fungerar på både gruppnivå och individnivå. Arbetet har

visat sig ha mycket goda resultat och är en framgångsfaktor för de resultat vi uppnått i år.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoarbetet på NTI Kristianstad har en stadig struktur och systematiskt synsätt, något som

utvecklats ytterligare under vårterminen 2021 tillsammans med elevhälsoteamet på skolan. Vi har redan under

våren 2021 sett positiv förbättring gällande elevhälsoarbetet och är något vi kommer fortsätta med även

kommande läsår. Elevhälsan ska vara lättillgänglig och röra sig på skolan och i klassrum som en naturlig del av

skolan. Detta skapar förutsättningar att uppmärksamma skolklimatet men också att uppmärksamma de elever

som är i behov av stöd. Framgent kommer elevhälsan kontinuerligt arbeta med att utgöra en länk mellan elever

och lärare. Vi har under vårterminen 2021 sett att en närvarande elevhälsa och elevhälsoteam skapat bättre

möjligheter och ett gott relationellt ledarskap. Arbetet med lärarna har utvecklats och befästs, där

specialpedagog, lärarledare och förstelärare tillsammans med rektor fått en inblick i planeringar, genomförande

av lektioner samt elevuppföljning. Detta arbete kommer fortskrida och samverkas ytterligare med EHT och

lärteam läsår 2021/22.
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Elevhälsan har under våren 2021 arbetat med att belysa och förankra skolans likabehandlingsarbete

hos både elever som personal. Covid-19 har under våren 2021 bromsat upp arbetet något. Arbetet kommer

fortskrida kommande läsår, där fokus läggs på att särskilt implementera likabehandlingsfrågor och skolans

värdegrund i årskurs 1. Skolans värdegrund kommer fortsättningsvis att implementeras genom

värderingsövningar och klassrumsdiskussioner.

SLUTSATSER

Elevhälsans fokus kommande läsår blir att få en tydligare roll som stöd för elever och personal.

Elevhälsan är samspelt med rektor som personal, vilket varit en avgörande komponent i verksamheten och våra

resultat. EWS-och StudyBeeavstäsmningarna kommer fortsatt vara en central arena för kollegialt lärande.

Ämneslärarna har i samtal med rektor delgett hur viktigt stödet från specialpedagogen har varit och hur lyckade

extra anpassningarna övergått till en gynnsam stimulans för hela gruppen. Genom detta arbete kan den

ordinarie undervisningen vara tillgänglig för alla berörda parter, och behovet av extra insatta stödinsatser samt

anpassningar kan minska. Det har varit en stor omställning med flera framsteg när det gäller åtgärdande arbetet

på skolan. Detta område är något som vi även framgent kommer att prioritera då vi ser att behovet av att arbeta

mer främjande än förebyggande kvarstår.

Lärarnas och elevhälsans nära samarbete samt den förtydligade ansvarsfördelningen har lett till att

anpassningar numera skyndsamt satts in och utreds, och relevant information kommer till kännedom för

berörda parter. Detta har lett till en hög grad av examensnivå.

Vi behöver fortsätta utveckla de riktade insatser som EHT driver på grupp- som individnivå och även

organisationsnivå, där fokus läggs på ett professionellt relationsskapande. Dessa insatser kan vara en

bidragande faktor till en bättre samverkan både över och inom professionsgränserna med eleverna.

Prioriterat mål för NTI Kristianstad är att utveckla hela skolans verksamhet för att koppla den till

Basundervisningen. Ett genomgående och aktivt arbete, där strukturen i högre grad följs, befästs och blir

implementerad del i arbetet mot högre måluppfyllelse. Det är även prioriterat att utveckla och bibehålla

strukturen kring EWS-och StudyBeeavstämningar i lärteam.

Framgent kommer ett mer aktivt arbete för ökad studiero som leds av EHT fortsätta organiseras och

påbörjas både bland lärarkollegiet men också med elever. Det kommer genomföras löpande observationer och

uppföljningar med gemensamt synsätt och syfte att identifiera framgångsfaktorer för lustfyllt lärande men också

för att säkerställa implementeringen av Basundervisningen.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Vi har som målsättning att lärare i alla kurser ska ha minst en gästföreläsare eller göra minst ett

studiebesök. Tyvärr har pandemin förhindrat detta under läsår 2020/21. Vi arbetar också aktivt med att varje år

skapa en IT-mässa med IT-företag och utbildningsanordnare från Skåne. IT-mässan gör vi tillsammans med NTI
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Lund, NTI Malmö och NTI Helsingborg. Eleverna på IT-programmet får träffa olika företag i mässdelen och även

lyssna till intressanta föreläsningar och tidigare elever som berättar om sina arbetslivserfarenheter i

föreläsningssalen.  Vi besöker varje år Lunds Universitets öppna hus samt Högskolan Kristianstad där vi för

övrigt även har ett samarbete både på EE- och TEprogrammet. Detta möjliggör för elever att uppleva högskole-

och universitetsmiljö även under gymnasiestudierna. Vi har också en framtidsdag då vi bjuder in flera

universitet och yrkeshögskolor, samt försvar, utlandsstudier med mera. Eleverna får välja på tre workshops som

de deltar i under dagen. I årskurs 3 på teknikprogrammet och IT-programmet tävlar elever med sina

gymnasiearbeten i den nationella innovationstävlingen Blixtlåset. Vidare är våra teknikelever med och tävlar i

unga forskare samt språkolympiaden. På vårt El- och energiprogram erhåller elever certifieringar inom HTML. Vi

har programråd på IT-programmet två gånger per år tillsammans med flera av våra APL-företag.

Vi arbetar också aktivt med att så många av våra elever som möjligt på IT-programmet väljer

möjligheten att göra tre veckors APL utomlands. Vi har varit framgångsrika i detta arbete och ser det som en

viktig erfarenhet inför elevernas framtida arbetsliv.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Vi har detta år rivstartat med certifieringar, och skarpa projekt med högskolan Kristianstad, både inom

på EE och TE. Tyvärr har mycket annat fått stå tillbaka på grund av pandemin. Vi var med i Women Engineer där

eleverna fick delta på distans. Även APL utomlands fick ställas om på distans vilket vi är glada för att vi kunnat

genomföra trots pandemin. Det känns som vi har haft ett mellanår när det gäller samverkan med omvärlden.

Det har varit svårt att få gästföreläsare till skolan och eleverna har varit trötta på digitala föreläsningar.

Vår studie- och yrkesvägledare arbetar på skolan 1 gång i veckan. I årskurs 3 erbjuds workshops inför

vidare studier och individuella samtal med eleverna. Även mentorerna jobbar med workshops i årskurs 1 och 2

för att förbereda eleverna på vilka valmöjligheter de har efter gymnasiet. I årskurs 2 besöker vi Lunds universitet

och högskolan Kristianstad med våra elever och i årskurs 3 bokar vi in ingenjörer från olika delar av världen som

får berätta om sitt yrke, detta sker digitalt. Vår syv ansvarar också för vår framtidsdag och bjuder in alla

föreläsare och organiserar detta. Under framtidsdagen finns också möjlighet för elever att välja en workshop

som handlar om att söka efter olika utbildningar och hur man räknar ut merit samt en workshop där man kan

träna på högskoleprovets olika delar.

Vi jobbar ständigt med elevernas egen målbild och strävar efter att vidga deras vyer så de får mod att

prova nya vägar i livet. APL utomlands är ett sådant exempel där vi har sett hur det lyft elever, framförallt de

elever som inte varit utomlands tidigare eller inte pratat engelska med någon annan än en klasskamrat. Dessa

elevers självförtroende lyser igenom när de kommer tillbaka från APL-utomlands. Vi har också sett hur detta gör

att  de vågar utmana sig själva mer.. Vi är måna om att våra elever ska fortbilda sig och försöker visa den

mångfald som finns. Ett utvecklingsområde som vi vill jobba med är att bjuda in tidigare elever som berättar om

sina utbildningar och yrkesval. Vi har aktivt valt att låta kurserna svenska 2 ingå i elevernas studieplaner på

IT-programmet. De behöver bara läsa till två kurser, svenska 3 och engelska 6,  för att få högskolebehörighet.

Även matematik 2 är en kurs som många yrkeshögskolor kräver vilket vi försöker marknadsföra till våra elever.
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Slutsatser

Vi kommer fortsätta med vår IT-mässa och vår Framtidsdag, samt besöka Lunds universitet och

Högskolan Kristianstad. Vidare kommer vi också att fortsätta att samarbeta med högskolan Kristianstad både på

vårt Teknikprogram såväl som El- och energiprogrammet.  Det framgångsrika arbete vår syv genomför på skolan

kommer vi fortsätta med. Förhoppningen är att få igång gästföreläsare och studiebesök och att vi på våren kan

skicka iväg elever på APL utomlands. Vår analys är att vi är duktiga på att få våra elevers självförtroende att växa

och se nya möjligheter efter gymnasiet, detta vill vi även framgent arbeta med. Vi har detta läsår kommit igång

med certifieringar och förhoppningen är att nästa läsår kommer de flesta eleverna ta minst en certifiering.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

När det gäller APL har skolan valt att förlägga kurser som rör APL under HT där APL är förlagt under VT

för årskurs 3. Det som är nytt för läsåret är att även kurser som är kopplade till APL i årskurs 2 delges både

under HT och VT, vilket innebär att halva åk 2 är ute på APL under HT och andra halvan av eleverna på VT. Detta

för att de elever som behöver extra stöd på APL ska få möjlighet till stöd från betygsättande lärare även under

APL-perioden i både årskurs 2 samt 3. APL-ansvarig lärare har skapat flera samarbeten med APL-platser

tillsammans med rektor där skolan har en samverkan med berörda företag. Utöver detta har skolan som mål att

ansvaret gällande APL-kurser fördelas på samtliga yrkeslärare som ansvarar för att elever som läser samtliga

kurser får en gedigen koppling till APL.

Första APL-besöket har tidigare genomförts av utsedd APL-ansvarig. I år kommer första APL-besöket att

genomföras av på plats i skolan där handledare på APL-platser bjuds in tillsammans med undervisande lärare

och elever  före APL-perioden påbörjas. Genomgång av kursens innehåll och förväntningar behandlas samt

handledarrollen. Därefter är det APL-ansvarig tillsammans med rektor som genomför APL-besöken.

Bedömningen av elevernas lärande kommer att integreras i kursmatriserna i StudyBee och Schoolsoft.

Trepartssamtalen dokumenteras direkt i respektive kursmatris. Eleverna har under sin APL-period fört loggbok,

vilket vi kommer fortsätta med även i år. Varje år skickar vi minst 5 elever från åk 3, på EL- och

energiprogrammet på APL-utomlands inom ramen för Erasmus+. I fjol fick eleverna privilegiet att samarbeta

med utländska företag digitalt på grund av pandemin. APL-utomlands är något som vi är stolta över och

kommer även att erbjuda framgent.

Till det aktuella läsåret har vi förändrat närvarohantering på APL-platserna. APL-ansvarig tillsammans

med rektor har utvecklat KR-kod som eleverna scannar när de kommer till sin APL, på så sätt ser vi närvaron

dagligen. APL-handledaren kontaktas varje fredag eftermiddag för se vilka kunskaper som eleven utvecklar eller

behöver utveckla. Dessa kunskaper förs in både i kunskapsmatrisen på Schoolsoft samt StudyBee men också i

elevens loggbok som delas med undervisande yrkeslärare. Resultaten analyseras av yrkeslärare och därefter

sker ett tvåpartssamtal mellan Yrkeslärare och APL-handledaren.
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Utvärdering av APL

Alla elever har erbjudits plats. Vissa arbetsplatser har inte kunnat erbjuda arbetsuppgifter som bedöms

mot alla kunskapskrav då de som arbetsplats och företag inte opererar inom alla de områden som är aktuella

vilket medfört att lärare individuellt behöver  grunda sin bedömning i den ordinarie undervisningen. Med det

ovannämnda kan påpekas att alla APL-platser i alla områden hållit önskvärd kvalitet.

Programråd har genomförts för att säkerställa hur vi framgent ska arbeta gällande införskaffning av

APL-platser. Vilket vi redan nu ser har gett positiva effekter underVT21 trots pandemin. Framgent kommer vi att

bjuda in APL-handledare för att diskutera och förkovra oss tillsammans. Under dessa träffar kommer även

elever närvara för att få en större förståelse vad företag kräver av sina anställda men också hur viktigt det är att

eleven är förberedd utifrån avslutade kurser. Internationalisering är en värdefull aktivitet för att förbereda

eleverna inför möjligheten att arbeta utomlands.

Slutsatser

I det stora hela har APL och det lärande eleverna får på sina APL-platser fungerat bra och

tillfredsställande. Flertalet av våra elever har både fått extrajobb och anställning på sina APL-företag. Vi har

identifierat att programråd måste planeras på höstterminen tillsammans med APL-platserna för att utbilda

handledare men också eleverna i de förväntningar som komma skall. Vidare är det viktigt att programrådet även

framgent säkerställer att APL-perioden blir en så bra och konstruktiv del av elevernas utbildning som möjligt.

Vi har utarbetat en tydlig struktur för både handledare, elever samt APL-ansvariga, vilket gör att vi kan

på ett överskådligt sätt se vilka ämneskunskaper som elever inhämtar. Detta hjälper yrkeslärarna att nischa

eleverna mer mot APL-företag och det som ligger i framkant gällande IT-utvecklingen.

En tydligare struktur har utarbetats gällande tre-part-samtal (lärare-handledare-elev). Önskvärt är att

alla möten är bokade och klara redan när eleven påbörjar sin praktik. Detta för att APL-ansvarig ska kunna

planera in mötena och utföra dem på bästa sätt men också för att handledare redan från start ska veta när

möten kommer genomföras.

Våra rutiner för att fastställa elevernas kunskapsnivåer gentemot kunskapskraven fungerar bra och

undervisande lärare kan beakta dessa vid den summativa bedömningen av kursen.

Vi har god relation med branschen i vårt närområde, men behöver vidga våra vyer och skapa fler

kontakter. Konkurrensen mellan NTI skolorna har minimerats med att vi har olika APL-perioder. Vilket i sin tur

leder till platser kan nyttjas på ett mer effektivt sätt.

Förläggningen av APL under vårterminen har inneburit att eleverna i princip är klara med sina

teoretiska kurser och det teoretiska stoffet i de praktiska kurserna innan de går på APL. Detta är något som visat

sig vara väldigt positivt för de elever som ligger i fas i sin kunskapsinhämtning, såväl som elever som ligger efter

lite. Det har medfört ett förtydligande för elever vilka kurser som inte är färdiga och vi har kunnat erbjuda

lovskola under APL-perioden för att intensivt, och med mycket tydlighet samt stöd har eleverna kunnat jobba

ikapp det som saknats dem i vissa kurser. Upplägget av APL samt det organisatoriska upplägget har medfört att
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vi skapat en tydlighet i undervisningen vilket gynnat elever och varit en del i att eleverna i så hög grad klarat

sina studier.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

I det stora hela är skolan och dess personal väl medvetna om vad som behöver utvecklas för att skolan

ska lyckas ännu bättre med elevernas resultat och trivsel. Det handlar i mångt och mycket om att skapa

lärandesituationer där arbetsro, lärlust samt kunskapsmål kombineras med trivsel, ambitioner och

framtidsperspektiv. Detta försöker skolan implementera genom att primärt satsa på Basundervisningen, som

når alla de prioriterade områdena genom ett framgångsrikt genomförande.

I skolans arbetsplan har vi valt att specialisera oss på Basundervisningen, arbetsro samt närvaro och

studieteknik. Vi på skolan tänker att detta är stora områden att arbeta med inom ramen för skolans utveckling,

men samtidigt tänker vi att det inte gärna går att arbeta med de nämnda delarna utan att också beröra andra

delar. Vi lägger stor vikt vid kartläggning, för att skyndsamt både kunna upptäcka elevers behov och svårigheter

samt sätta in rätt stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Därför är planen att just dessa tre områdena är de

områden som prioriteras, och är basen för en treårsperiod där skolan har ambitioner att utveckla en

fungerande och på många sätt en bra skola, till att bli en mycket bra skola som på allvar kan skapa ett stort

mervärde för eleverna.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Gymnasiet Kristianstad är NTI Gymnasiet Ellips AB, som är en del av AcadeMedia.

NTI Gymnasiet Kristianstad 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.

Om NTI Gymnasiet Kristianstad

Utbildningar och elever

NTI Gymnasiet Kristianstad har två utbildningar, Teknikprogrammet och EL- och energiprogrammet.

Teknikprogrammet är högskoleförberedande och El- och energiprogrammet är ett yrkesförberedande program.

På vårt teknikprogram erbjuder vi gedigen inblick i mjukvarudesign (programmering) och har samarbete med

flertalet programmeringsföretag samt Högskolan Kristianstad. Skolan har många elever från Kristianstad

kommun men även angränsande kommuner till Kristianstad, varvid många elever pendlar till skolan. Skolans

attraktion har under läsåret förbättrats och under vårterminen 2021 hade vi välbesökta Öppna hus.

Majoriteten av våra elever är pojkar (90%) vilket är något som vi på skolan vill förändra.

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

IT-programmet 45 21 33

TE-programmet 20 10 14

IM-program 8 16 3

Totalt* 73 47 50

*Antal elever augusti 2021

Personal

Vi har en personalsammansättning med både bred och djup kompetens. Förutom väl utbildade och

legitimerade lärare i de flesta ämnen (obehöriga lärare inom EL- och energiprogrammet har utbildning inom

området men inte lärarutbildning) har vi bemanning inom följande professioner: Skolsköterska (30% tjänst),

Kurator (30% tjänst), Rektor (100% tjänst), Specialpedagog (30% tjänst). Till VT22 är målet att utöka

personaltätheten med ytterligare en  behörig matematiklärare.
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Lärarlagen är indelade i två ämneslag. Dessutom har vi ett lärteam som bedriver kollegialt lärande

under ledning av förstelärare, rektor samt lärarledare och specialpedagog. Elevhälsans personal ingår i ett

EHT tillsammans med rektor.

Det har förelegat ett rektorsbyte under VT20, vilket framförallt påverkat skolutvecklingsarbetet i

positiv riktning, på så vis att föregående och nuvarande rektor haft olika prioriterade områden samt synsätt för

att utveckla skolan.

Organisation

Skolledningen består av rektor och biträdande rektor. Vi har en organisatorisk ledningsgrupp där rektor,

biträdande rektor, förstelärare samt specialpedagog ingår. Vi har förstelärare och lärteamsledare på skolan samt

programansvariga. Förstelärare och specialpedagog tillsammans med rektor ansvarar för skolans pedagogiska

utveckling och programansvariga ansvarar för utvecklingen av programmen struktur och arbetsområden. Den

pedagogiska ledningsgruppen har möte varje vecka och den organisatoriska ledningsgruppen har möte

varannan vecka. Förstelärare och specialpedagog leder skolans pedagogiska utvecklingsarbete tillsammans med

rektor och biträdande rektor främst på den gemensamma lärteamstiden på två timmar varje vecka.

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor samt skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsoteamet har möten varje vecka och vid behov närvarar skolläkare och skolpsykolog. Vi har två arbetslag

på skolan och två arbetslagsledare. Arbetslag 1 består av arbetslagsledare och ämneslärare inom kärnämnena.

Arbetslag 2 består av arbetslagsledare och yrkeslärare. Mentorer utsedda på respektive årskurs som även

undervisar inom flera ämnen, även skolledning agerar som mentorer vid behov.

Lokaler

Skolan ligger centralt belägen cirka 200m från busshållsplatser samt tågstation. Placeringen är bra för

elever som pendlar från angränsande kommuner. Lokalerna är funktionella och har renoverats under det

gångna läsåret. Bland annat har under föregående läsår ett IT-labb byggts upp och kommer kommande läsår

att utökas då vi startar ett fjärde tekniskt basår. Dessutom har skolan investerat i nya möbler både i

uppehållsrum samt samtliga klassrum. Eleverna har tillgång till matsal som är cirka 500m belägen från skolan.

Totalt sett är lokalerna idag till större del anpassade och mycket fräscha. Skolan har begärt bygglov

och kommer utöka med en våning till, vilket gör att kemisal samt labbsal numera finns på skolan.
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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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