
KVALITETSRAPPORT

NTI GYMNASIET 
ÖREBRO 
LÄSÅRET 2020/2021



Rektor har ordet 1

Vår vision 2

Vårt systematiska kvalitetsarbete 2

Resultatredovisning 4

Kunskaper 4

Avgångselever 4

Andel med examen nationella program 4

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram) 5

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram 5

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 5

Samtliga elever 6

Betygsfördelning 6

Resultat nationella prov 7

Normer och värden 8

Andel elever som upplever sig trygga i skolan och Andel elever som upplever att eleverna på
skolan behandlar varandra på ett bra sätt 8

Övergripande utvärdering av verksamheten 9

Undervisning och kollegialt lärande 9

Bedömning och betygsättning 12

Elevhälsoarbete 13

Samverkan med omvärlden 15

Arbetsplatsförlagt lärande 16

Sammanfattning och fokus framöver 18

Om NTI Gymnasiet 19

Bilagor 22

Bilaga 1 - Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 22

Bilaga 2 - NTI Gymnasiets tre strategier för högre måluppfyllelse 23

Bilaga 3 - Resultatblad indikatorer 24



REKTOR HAR ORDET

Under läsåret 20/21 låg coronapandemin som en ständig oro över samhället och skolan var ingen undantag.

Förutsättningarna gällande smittspridning och rekommendationen var under ständig förändring vilket var en

stor utmaning för elever och personal att hantera. I detta exceptionella läge kändes det väldigt bra att kunna lita

på vår höga grundkvalitet, gemensamma arbetssätt och framför allt vårt gemensamma mål: att alla elever ska i

mål! Även om vi alltid inte visste exakt hur vi skulle hantera situationer så visste vi att vi skulle klara det för det

har vi gjort förut.

I denna kvalitetsrapport finns en samlad bild av det viktigaste i vårt kvalitetsarbete. Rapporten är just en

rapport och inte vårt arbete. Kvalitetsarbetet pågår ständigt och varje möte med elever, varje lektion,

personalmöten, fikastunder, vad som händer på raster med mera har betydelse. Delar av kvalitetsarbetet är

formellt strukturerat där aktiviteter är framtagna efter analys av tidigare resultat men stora delar av det

kvalitetshöjande arbetet sker informellt utifrån de behov som finns på kort och lång sikt. För mig är det

kombinationen av detta som skapar riktigt kvalitetsarbete som har effekt för elevernas lärande.

Den korta sammanfattningen av denna rapport är att skolans kvalitet är mycket hög på alla punkte och att vi i

första hand behöver fokusera på att förfina och kvalitetssäkra vårt arbete.

Nu ser jag fram emot att få göra detta tillsammans med skolans personal och elever och att få göra det på plats i

skolans lokaler!

Örebro 210924

Simon Ekdahl, rektor
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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.

Vår lokala vision för NTI Gymnasiet i Örebro lyder:

“NTI Gymnasiet i Örebro är regionens främsta och mest inspirerande skola”

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.
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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.

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.

Utöver dessa gemensamma formella uppföljningar följer vi löpande upp verksamheten på möten med personal

(arbetslag, ledningsgrupp, APL etc) och med elever (klassråd, elevråd etc).

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

Det var 44 elever som avslutade sina studier med fullständig studieplan och av dessa uppnådde 41

gymnasieexamen vilket motsvarar 93 %. Det är lägre än förra året men högre än rikssnittet. På el- och

energiprogrammet och estetiska programmet uppnådde samtliga elever med fullständig studieplan

gymnasieexamen. På teknikprogrammet ser vi en kraftig sänkning jämfört med föregående år. Det är på detta

program som de tre eleverna som inte erhöll examen gick. Då det totala antalet avgångselever för programmet

var 11 blir andelen med gymnasieexamen 73 %.

Utöver de 44 eleverna avslutade tre elever sina studier med reducerat program.

Diagram 1-4: Andel elever med examensbevis totalt och per program.

I diagram 5-7 nedan finns en jämförelse i examensgrad mellan kön. Flickorna uppnår även i år i högre grad

gymnasieexamen än pojkarna. Antalet flickor på skolan är dock lågt och det är svårt att dra några större

slutsatser av detta underlag.

Diagram 5-7: Andel elever med examensbevis totalt per kön
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)

På skolans yrkesprogram (EEDAT) var det 40,9 % som uppnådde grundläggande högskolebehörighet. För att

göra det krävs att man väljet till kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 och uppnår lägst betyget E i

dessa. Det är en högre andel än tidigare.

ANDEL MED GYMNASIEINTYG INTRODUKTIONSPROGRAM

Läsåret 20/21 antogs 9 elever på introduktionsprogram (programinriktat individuellt val). Sex av dessa läste mot

EEDAT och tre mot ESEST. Vid läsårets slut hade sex av dessa elever uppnått gymnasieintyg (67 %).

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar för tredje året i rad och närmar sig rikssnittet. Den

största ökningen finns på el- och energiprogrammet medan betygspoängen på teknikprogrammet minskar.

Diagram 8-11: Genomsnittlig betygspoäng totalt och per program.

Flickornas genomsnittliga betygspoäng var lägre än för pojkarna och även lägre än tidigare år. I vår analys kan vi

inte hitta något i organiseringen av undervisningen eller andra strukturella förutsättningar som tyder på

särbehandling pga kön. Det förklaras istället av enskilda individers förutsättningar. Det låga antalet flickor på

skolan gör att det statistiska underlaget måste hanteras därefter.

Diagram 12-14: Genomsnittlig betygspoäng totalt och per program.
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Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

Andelen F minskar och andelen högre betyg ökar. Högst andel F sätts i matematikkurserna 2b. 2c och 3c.

Matematik 2b är en tillvalskurs på estetiska programmet och det var fem elever som betygsattes detta läsår. I

Matematik 2c och 3c är det elever som haft svårigheter att klara föregående matematikkurser och i vissa fall har

F i dessa.

Jämfört med föregående år minskar andelen F kraftigt i Svenska som andraspråk 1-3 och Matematik 4. Även för

Gymnasiearbetet minskar andelen F.

Diagram 15: Betygsfördelning totalt på skolan.

Betygsfördelningen är väldigt lika på skolans program. Andelen F har minskat på samtliga program och på

introduktionsprogrammet är minskningen väldigt kraftig. Andelen F är lägst på EE men där är även andelen

höga betyg lägre vilket. Vi behöver fortsätta att ge stöd till elever på alla nivåer så att de utvecklas till sin fulla

potential.
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Diagram 16: Betygsfördelning per program.

Betygsfördelningen per kön visar ingen större skillnad mellan pojkar och flickor. Att minskningen i andel F är

störst för flickor förklaras av individuella faktorer och inte strukturella eller organisatoriska.

Diagram 17: Betygsfördelning per kön.

Diagram 18 och 19: Andel minst godkända betyg i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk och gymnasiearbetet.

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

7



vårterminensproven. Vi använde allt det bedömningsstöd som Skolverket tillhandahöll för att säkerställa en

likvärdig bedömning.

NORMER OCH VÄRDEN

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN OCH ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT

BRA SÄTT

Andelen elever som känner sig trygga på skolan och som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på

ett bra sätt minskar. Djupare analys av svaren på klassnivå och utifrån annat underlag (utvecklingssamtal,

klassråd, elevhälsans kontakter med elever mm.) visar att det till viss del handlar om isolerade situationer som

får effekt på resultatet som helhet.

Diagram 20: Instämmandegrad från elevenkäten på frågorna “Jag känner mig trygg i skolan” och “Jag tycker att eleverna på min skolan

behandlar varandra på ett bra sätt”. Enkäten genomfördes i januari.

I diagram 21 nedan finns jämförelse mellan könen på samma frågor som ovan. Resultatet är svårt att analysera.

Tryggheten bland flickorna minskar kraftigt men samtidigt ökar deras uppfattning om hur eleverna behandlar

varandra. Vi har analyserat detta djupare utan att komma fram till några konkreta orsaker eller bakomliggande

faktorer.

Diagram 21: Instämmandegrad från elevenkäten per kön på frågorna “Jag känner mig trygg i skolan” och “Jag tycker att eleverna på min

skolan behandlar varandra på ett bra sätt”. Enkäten genomfördes i januari.
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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

Organiseringen av undervisningen grundas i den tjänstefördelning som rektor gör inför läsåret. Där fördelas

ansvaret för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i de olika kurserna. Varje kurs planeras i 3-10

arbetsområden och elevernas kunskaper och förmågor ställs mot kunskapskraven efter avslutat arbetsområde.

Denna summativa bedömning sker i lärplattformen SchoolSoft. För det löpande arbetet används Google

Classroom. Undervisningstiden fördelas i huvudsak jämnt mellan kurserna så att den garanterade

undervisningstiden uppnås. I vissa kurserna matematik, fysik och teknik på teknikprogrammet används

halvklasser för laborativa moment. Schemat läggs så att undervisningen är jämt fördelad under vecka och

skoldagen. Schemaramen för skoldagen är 8-17 där vi strävar efter att centrera lektionerna runt lunch för att

undvika tidig start och sent slut.

Skolans lärare är fördelade i två arbetslag. Ett för de studieförberedande programmen (TE och ES) och ett för

yrkesprogrammet (EE). Arbetslagen har möten en gång per vecka (75 min) som hör till skolans

arbetsorganisation. Där hanteras frågor av i huvudsak praktisk och organisatorisk karaktär. En mötestid per

vecka á 90 min ägnas åt utvecklingsfrågor såsom lärande team inom skolan, regionala ämnesgrupper och

arbetsplatsträffar. Detta kallar vi kollegialt lärande. Innehållet för detta arbete styrs behov som identifierats vid

föregående års kvalitetsarbete men också utifrån nuläget. På så sätt har lärarna stora påverkansmöjligheter på

innehållet vilket skapar stort engagemang för utvecklingsarbetet.

Mentorerna träffar elevhälsan på en mötestid var tredje vecka. Där planeras och följs gemensamma insatser

upp.

Fem gånger under läsåret genomfördes så kallade Checkpoints. Vid dessa går vi tillsammans igenom nuläget för

varje elev och utvärderar undervisningen och lärandet. Om det har varit några extra anpassningar och/eller

särskilt stöd planerat följs detta också upp.

9



Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Utifrån betygsfördelning och elevernas svar på frågan “Jag är nöjd med undervisningen på min skola” ser vi en

ökad kvalitet på undervisningen. Vi har gemensamma och välförankrade riktlinjer för hur undervisningen ska

planeras, genomföras och följas upp. Detta utgår från styrdokument (tex läroplan med bland annat

examensmål, ämnes- och kursplaner), allmänna råd och vår egna uppfattning om anpassad undervisning för

våra elever.  Rektor har tillgång till och insyn i undervisningen via lärplattformen SchoolSoft och Google

Classroom. Rektor genomför också lektionsbesök för att följa upp genomförandet av undervisningen.

Vid våra checkpoints under läsåret arbetar vi tillsammans för att göra framgångsrika val av extra anpassningar

men också för ökad effekt av ledning och stimulans. Underlaget till checkpoints utgörs bland annat av lärarnas

bedömning i elevavstämningen. Där synliggörs behov på både grupp- och individnivå. Vid checkpoints tas även

annat underlag med såsom studiero, trygghet och engagemang från eleverna.

Lärarna planerar undervisningen i samråd med elever och tar hänsyn till deras önskemål och behov om både

undervisnings- och examinationsformer. I de flesta fall är upplägget samma för hela gruppen men vi behov görs

anpassningar för enskilda eller grupper av elever. Samtal och diskussioner är ofta förekommande och eleverna

får då väga sina olika uppfattningar och värderingar mot varandra under lärares ledning. Skolan har tydliga

ordningsregler med fokus på lärande och trygghet. Personal bemöter eleverna likvärdigt med respekt och

hänsyn och alla elever får komma till tals.  Detta gäller och tillämpas både på och utanför lektionstid. På dessa

sätt är demokrati- och värdegrundsuppdraget ständigt aktivt på skolan.

Undervisning var ett av våra tre fokusområden under året. Vi hade fyra aktiviteter planerade:

1. Ökat tech-fokus i alla kurser. Syftet med detta var att komma närmare vårt mål om att vara regionens

främsta gymnasieskola inom tech, IT och design. Arbetet med detta genomfördes dels av de enskilda

lärarna i sin planering och genomförande av kurser men också i de regionala ämnesgrupperna som

träffas löpande under året. På vår regionskonferens som genomfördes på distans under höstlovet tog

grupperna fram ett undervisningsmoment tydligt kopplat till tech som sedan skulle genomföras i

kurserna. Detta föll i huvudsak väl ut. Tyvärr utgjorde coronapandemin hinder för att kunna genomföra

dessa och andra tech-fokuserade aktiviteter. Lärarna fick i stor utsträckning fokusera på att säkerställa

lärandets effekt till de nya förutsättningarna som fjärrundervisningen innebär.

2. Införa Loop.me för APL-arbetet på IT-programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är av stor

betydelse på yrkesprogram och det är viktigt med god planering, kommunikation och uppföljning

mellan APL-placeringen och skolan. Inför APL-perioden under hösten infördes systemet Loop.me. Där

kan skolans lärare tilldela uppgifter/moment till eleverna som de sedan genomför och rapporterar.

Efter utvärdering av första användningen gjordes några mindre justeringar och under APL-perioden på

våren hade skolan stor nytta av systemet och vår bedömning är att de ökade känslan av meningsfullhet

för eleverna och att det underlättade arbetet vid betygssättning av kurserna där underlag från APL

ingår.
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3. Utveckla och kvalitetssäkra arbete med online-undervisning. Läsåret 19/20 avslutades med knappt

tre månaders fjärrundervisning. Vår utvärdering av denna period visade att undervisningen haft hög

kvalitet men vi såg ett behov av att utveckling för att säkerställa kvaliteten om fjärrundervisning skulle

pågå en längre tid. Under läsåret skedde delar av undervisningen via fjärr i varierande grad. Under

hösten hade vi planerad fjärrundervisning för alla elever en dag per vecka. Vi möjliggjorde också för

elever att följa med i undervisningen via fjärr vid de tillfällen då de inte kunde komma till skolan pga

konstaterad smitta eller symptom. Vi kallade denna undervisningsform för hybridlektioner. Under

december och januari följde vi de nationella rekommendationerna om att bedriva 100 %

fjärrundervisning. Från februari och fram till läsårsslut skedde en gradvis återgång till närundervisning

men vi återgick aldrig till 100 %. Vid läsårets slut konstaterade vi att uthålligheten hos eleverna att

tillgodogöra sig undervisningen via fjärr avtagit. Lärarnas möjligheter att ge ledning och stimulans via

fjärr var begränsade och det var vid ett ökat antal situationer svårt att få kontakt med elever. Kvaliteten

på online-undervisningen ökade men inte i tillräcklig utsträckning för att möta elevernas behov.

4. Ett lärande team sätts ihop med fokus på arbetet med en specifik klass. Tidigt under läsåret såg vi

behov av att arbeta extra tydligt med gemensamma strukturer och förhållningssätt i en klass. I klassen

fanns flera elever med NP-diagnoser och språklig sårbarhet. Den bestod också att ett antal elever som

läste introduktionsprogram. Vi genomförde tidigt ett arbete med att identifiera framgångsrika och

kritiska undervisningssituationer och anpassade undervisningen utifrån detta. Parallellt med detta

arbete tog vi extern hjälp av Örebro kommuns enhet Centralt skolstöd. Via dem fick lärarna utbildning i

språklig sårbarhet. Vår specialpedagog fick handledning för att bättre kunna stötta lärarna i sitt

utvecklingsarbete. Tack vare omfördelade resurser kunde en resursperson anställas på halvtid för att

finnas med klassen. Vi såg snabbt effekt av vårt arbete och kunde vid läsårets slut konstatera att det

gått bättre än förväntat.

Vår gemensamma utvärdering av det kollegiala lärandet visar att det är uppfattas fortsatt som väldigt

meningsfullt och stimulerande. Olika lärare lyfter fram olika specifika aktiviteter som mest meningsfulla. Det

tyder på att vi valt rätt aktiviteter utifrån bredd och betydelse. Lärarna är medvetna om att de i vissa fall bidrar

mer till andra än utvecklas själva medan det i andra situationer kan vara det omvända.

Slutsatser

Kvaliteten på undervisningen är hög och ökar. Vi ser tydliga kopplingar mellan våra arbetssätt och resultat vilket

ger oss kraft och mod att fortsätta vår utveckling. Mycket av utvecklingen kommer att fortsätta på den inslagna

vägen genom vår samarbetskultur och våra gemensamma arbetssätt. Utöver detta så har har vi kommit fram till

tre punkter som vi kommer att arbeta med under läsåret 21/22 kopplade till utveckling av undervisning och

kollegialt lärande:

● Införa StudyBee som är ett tillägg till Google Classroom för enklare återkoppling av bedömning till

elever och vårdnadshavare. Systemet förenklar även den så kallade uppsummeringen i

elevavstämningar som ligger till grund för våra checkpoints
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● Omorganisering av checkpoint och elevavstämningar med ökat fokus på undervisningens utformning

utifrån identifierade behov

● Implementering av 3-årsprogressionen på våra program

Utöver detta så sker också en stor förändring av skolans lokaler som vi genomför för att skapa en mer

inspirerande och attraktiv skolmiljö.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Att eleverna får sina kunskaper och färdigheter bedömda allsidigt och likvärdigt är av yttersta vikt. Hos oss ha all

undervisande personal genomgått kursen “Bedömning och betygssättning” som tillhandahålls av Karlstads

universitet. Samtal och diskussioner om bedömning är ständigt närvarande på skolan och inte bara inför

betygssättning. Under det gångna året utmanades lärarna i både undervisnings och bedömningspraktiker i och

med fjärrundervisningen. Detta var något som vi specifikt pratade om redan tidigt under året och lärarna

planerade sina kurser för att tidigt säkerställa genomförande och bedömning av praktiska moment i kurser

utifall att fjärrundervisningen skulle öka. När detta skedde var vi väl förberedda och vi kunde snabbt fatta beslut

om prioriteringar gällande vilken undervisning som skulle ske på plats på skolan.

Eleverna och vårdnadshavare informeras löpande om hur det går i kurserna via skolans lärplattform SchoolSoft.

Två gånger per år hålls formella utvecklingssamtal mellan mentor och elev där även vårdnadshavare är

inbjuden. På detta sätt får eleverna och vårdnadshavarna en samlad bild av skolgången och

kunskapsutvecklingen.

Skolverket beslutade att inte genomföra några nationella prov under våren. De tillhandahöll dock

bedömningsstöd som i stor utsträckning liknade tidigare nationella prov. Vi genomförde samtliga av dessa och

hanterade genomförande och bedömning dem som om de vore nationella prov. Den enda skillnaden var att vi

inte rapporterade resultatet till Skolverket.

Sambedömning hade även detta år stor betydelse. Både inom skolan och inom vårt regionala samarbete med

andra NTI Gymnasium. Lärarna samverkade inom kurser men även mellan kurser för att säkerställa att all

tillgänglig information om elevernas kunskapsnivå togs med vid betygssättningen.

De obehöriga lärarna på skolan var formellt inte betygssättande i de kurser som de undervisade i utan det var

en behörig lärare som skrev under betygskatalogen. Betygssättningen skedde i samverkan mellan två eller flera

lärare. På detta sätt säkerställs att eleverna får korrekt betyg och att de obehöriga lärarna fick stöd vid sin

bedömning och även vid planering av undervisning och examinerande moment.

Eleverna i åk 2 och 3 på IT-programmet (EEDAT) genomförde APL och underlag därifrån samlades in vid

trepartssamtal och förmedlades vidare till alla lärare som undervisade dessa elever. På så sätt togs information

om elevens kunskaper och färdigheter från APL:n med vid bedömning i alla kurser.
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Utvärdering av bedömning och betygsättning

Vår utvärdering av bedömning och betygssättning visar att vi i hög grad gör eleverna delaktiga i sin skolgång.

Vårt arbetssätt med checkpoints och elevavstämningar håller samarbetet mellan lärare och kurser levande

gällande både val av undervisningsmetoder som examinationer och bedömning. Informationsöverföringen från

APL fungerar väl. Lärarnas önskan att få genomföra de prov som Skolverket tog fram som alternativ till NP är en

indikator på att lärarna är måna om likvärdig bedömning.

Slutsatser

Vi har en hög kunskaps- och färdighetsnivå bland lärarna gällande bedömning och betygssättning och ser inga

behov av några grundläggande insatser eller förändringar. De två första punkterna under slutsatser gällande

undervisning och kollegialt lärande förväntas ha effekt även gällande bedömning och betygssättning:

● Införa StudyBee som är ett tillägg till Google Classroom för enklare återkoppling av bedömning till

elever och vårdnadshavare. Systemet förenklar även den så kallade uppsummeringen i

elevavstämningar som ligger till grund för våra checkpoints

● Omorganisering av checkpoint och elevavstämningar med ökat fokus på undervisningens utformning

utifrån identifierade behov

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoarbetet är hela skolans angelägenhet och sker på hela skolan inom alla moment som utbildningen

omfattar. Det förebyggande och främjande arbetet sker till största delen av skolans lärare i sina roller som

mentorer och lärare. För detta arbete har de stöd av skolans elevhälsoteam som leds av rektor. Planerad

bemanning av elevhälsan var specialpedagog (70 %), skolsköterska (20 %), kurator (20 %), skolläkare (ca 2 %)

och skolpsykolog (ca 1 %). Under början av läsåret var tjänsten som skolsköterska vakant vilket påverkade vårt

arbete främst genom förskjutning i tid av hälsosamtal (se nedan) men även genom omfördelning av

arbetsuppgifter så att övriga i elevhälsoteamet tog större ansvar för förebyggande och främjande arbete. Vi

hade beredskap via vår skolläkare ifall något akut åtgärdande arbete skulle behövas.

Elevhälsoteamet träffar programlagen var tredje vecka enligt ett roterande schema vid ett så kallat

elevhälsomöte (EHM). Där samverkar mentorer, lärare och elevhälsans kompetenser kring elever och grupper.

Det kan handla om frånvaro som behöver utredas eller elever som behöver utredas för eventuellt behov av

särskilt stöd. Varannan vecka träffas elevhälsoteamet för att planera och följa upp de förebyggande, främjande

och åtgärdande arbetet. För elevhälsans arbete finns en elevhälsoplan som beskriver hur de formella och

informella kontakterna sker. Elevhälsans arbete utvärderas både av teamet själva men även av personalgruppen

som helhet.
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Alla elever i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Hög andel av eleverna tackar ja till detta och här

sker en viktig kartläggning av elevernas hälsa både på individ- och gruppnivå. Samtalen handlar om både fysisk-

och psykosocial hälsa, ofta med betoning på det senare. U

Under året hade vi närvaro som ett fokusområde. Aktiviteter för detta som utvärderas nedan.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan är en naturlig del av skolan och fokus är hela tiden på elevernas utveckling mot målen och hur

elevhälsans kompetenser kan stötta denna utveckling. Vårt arbetssätt med elevhälsomöten och checkpoints

skapar en värdefull plattform för samarbete och detta lyfts fram särskilt vid elevhälsoteamets utvärdering av

verksamheten. De frågor som lyfts där är främst förebyggande och åtgärdanden på individ- och gruppnivå.

Arbetet ger dock även ingångsvärden och uppslag för hur det främjande arbetet kan ske.

Vi bedömer att vår rutin för anmälan av eventuellt behov av särskilt stöd till rektor fungerar väl. Anmälan sker

främst via vårt elevavstämningssystem men det kan även ske via andra kanaler om oron gäller annat än

studieresultat.

Avsaknaden av skolsköterska under inledningen av läsåret hanterades väl och alla hälsosamtal genomfördes

med förskjutning av tidsplanen. Vår beredskap för hantering av eventuella akuta åtgärdande insatser via

skolläkaren behövde aldrig utnyttjas.

Resultatmässigt ökade närvaron på skolan från 86 % till 91 %. Vår analys visar att denna ökning till viss del beror

på vårt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete men vi anar att det till stor del beror på

fjärrundervisningen. Det var lättare för elever att få närvaro på lektioner när de inte behövde ta sig till skolan. Vi

ser tyvärr dock att närvaron i viss utsträckning var passiv, dvs att elever “checkade in” på lektioner och höll sig

tillräckligt aktiva för att få närvaro men att lärandet inte alltid skedde i önskad takt.

Under året hade vi två konkreta aktiviteter i arbetsplanen kopplade till närvaro, dessa utvärderas nedan:

1. Kvalitetssäkring av frånvaroutredningar gällande genomförande och uppföljning

Vi arbetade med detta löpande och såg viss förbättring. Det finns dock fortfarande

förbättringspotential, främst i dokumentation och uppföljning. Vi ser också behov av att förbättra

återkopplingen till mentorer från elevhälsan vid de tillfällen när denna resurs aktiverats.

2. Utveckla och kvalitetssäkra arbete med online-undervisning för elever som har fjärrlektioner och för

elever som deltar i undervisningen på distans pga coronasymptom

Lärarna ökade sin skicklighet i att hålla fjärrlektioner men det var en stor utmaning med det som i

kallar hybridlektioner, dvs när en del elever är på plats i klassrummet och en del deltar via Google

Meet. Osäkerheten under året för vad som skulle gälla avseende när- och fjärrundervisning var svår för

lärare att hantera. Under hösten skedde 80 % av undervisningen på plats på skolan då klasserna hade

en dag per vecka med fjärrundervisning. När vi övergick till 100 % fjärrundervisning var det lättare för

lärarna att hantera. Kvaliteten på lektionerna bedöms som högre än tidigare men det fanns fortsatta

utmaningar med att möta alla elevers behov av ledning och stimulans. I de fall då risken för underkänt
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bedömdes som överhängande gjordes undantag från fjärrundervisningen och eleverna var på plats på

skolan. Under våren återgick vi successivt till närundervisning men var aldrig uppe i 100 %. Planeringen

av återgången skedde utifrån smittspridningsläge i samråd med regionens smittskydd och utifrån

behov i undervisningen (kursernas karaktär, gruppsammansättning etc).

Slutsatser

Grunden för vår höga kvalitet på elevhälsoarbete är samsyn, organisering och kompetens. Vi är överens om att

alla elever ska i mål och våra gemensamma arbetssätt och rutiner leder till att alla kompetens kommer till nytta

för våra elever. Vi har högt satta mål gällande närvaro och höga förväntningar på att våra åtgärder ska ha effekt

men vi behöver samtidigt inse att det finns situationer där våra insatser inte är tillräckliga. Inför läsåret 21/22

önskar vi oss alla att smittspridningen hålls nere så att all undervisning kan ske på plats på skolan och att vi kan

fortsätta att utveckla vårt arbete med att främja närvaro och åtgärda frånvaro.

Kvaliteten på våra frånvaroutredningar ökade under året men vi ser ett fortsatt behov av att utveckla dem och

har det som en punkt i vår arbetsplan.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Vi lägger stor vikt på samverkan med omvärlden och detta arbete utgår, som så mycket annat, från planeringen

av undervisningen. Vi har tagit fram en plan för treårsprogression på våra program där det framgår vad som sker

i respektive årskurs. Denna plan konkretiseras årligen genom att definiera hur det ska ske, tex genom

gemensamma projekt eller enskilda kurser. I vår SYV-plan utgår från Skolverkets allmänna råd om arbete med

studie- och yrkesvägledning och vi använder modellen inåt, utåt och framåt. Några sammanfattande punkter ur

vår SYV-plan är:

● Det ske aktiviteter som syftar till att öka elevernas omvärldskunskap minst två gånger per termin, tex

gruppvägledning av SYV, gästföreläsare och studiebesök

● Alla elever i år tre ska erbjudas enskilt vägledningssamtal under höstterminen.

● Avgångseleverna ska ha förutsättningar och stöd att göra en plan för nästa steg

● Undervisningen präglas av arbetslivsanknytning genom alla gymnasieåren.

● Alla elever som avslutar gymnasiet ska uppnå gymnasieexamen

● Eleverna ska vara nöjda med studie- och yrkesvägledningen i vid och snäv bemärkelse

Några exempel av våra årligen återkommande aktiviteter som genomförs där tydlig samverkan med omvärlden

ingår är:

● TECH DAY - en inspirationsdag då vi bjuder hit organisationer som håller presentationer inom främst

teknikområdet
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● REAL CASE - ett undervisningsprojekt där eleverna på designprogrammet samverkar mellan

årskurserna och tar sig an skarpa uppdrag (som tex att skapa en reklamfilm, webbsida eller grafiskt

material)

● Computer aid - en projektvecka där eleverna arbetar med att i ordningsställa datorer som anses

uttjänta för användning i skolor och inom sjukvård i bla nordafrika

● Praktik på designprogrammet. Eleverna på designprogrammet genomför tre veckors praktik i åk 2. Det

ingår inte i programstrukturen men vi har infört det för att ge eleverna extra kunskaper och

erfarenheter om branschen och arbetsmarknaden.

Vi utvärderar detta arbete vid läsårets slut.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Det största framsteget under året gällande samverkan med omvärlden var införandet av praktik på

designprogrammet. Utvärderingen visar att eleverna lärde sig väldigt mycket genom att få vara ute på

arbetsplatser och tillämpa sina kunskaper. En annan stark utveckling var framtagandet av vår SYV-plan. Det var

få nya aktiviteter som infördes men sammanställningen av dem i en plan stärkte oss.

Under det gångna läsåret var påverkades vår samverkan med omvärlden negativt av coronapandemin. Vi

beslutade att ställa in TECH DAY då ett digitalt alternativ inte sågs som tillräckligt och vi genomförde färre

gästföreläsningar och studiebesök. Till viss del ersattes dessa av digitala alternativ.

Studie- och yrkesvägledningen är ständigt närvarande i undervisningen vilket visade sig i arbetet med vår

SYV-plan. Där tog vi fram exempel från olika kurser och vi ser en stor bredd av samverkan. I vårt arbete med

progression genom gymnasieåren blir både personal och elever tidigt medvetna om betydelsen av fokus framåt

mot studie- och yrkesliv.

Slutsatser

Vi har kommit väldigt långt i vårt arbete med samverkan med omvärlden men är långt ifrån nöjda. Till läsåret

21/22 ser vi som främsta insats att säkerställa att våra planerade aktiviteter genomförs utan coronapåverkan. Vi

har också som fokusområde att implementera och kvalitetssäkra vår plan för progression från åk 1 till åk 3.

Vi hoppas att vi återigen kan genomföra APL utomlands via Erasmus+. Vi kommer även att ansöka om att få vara

en del av Teknik college.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

Skolan ansvarar för att skaffa APL-platser åt eleverna. Det är skolans APL-samordnare som leder arbetet och

utför den allra största delen. Kvalitetssäkring av APL-platserna sker genom samtal med arbetsgivare och tilltänkt
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handledare. Vid dessa samtal sker kontroll av arbetsmiljö och riskbedömning. Förvaltning av platserna sker

genom regelbunden kontakt. I vårt kontaktnät har vi fler platser än vad vi använder då elevernas önskningar och

behov varierar från år till år. De platser som vi inte använder håller vi kontakt med för att kunna använda senare

då det finns elever som är lämpliga. Handledarna erbjuds möjlighet att gå Skolverkets APL-handledarutbildning

(online).

Vårt APL-arbete påbörjas på våren i årskurs 1 då eleverna genomför en preparandvecka på skolan. Denna vecka

innehåller arbetsplatsliknande moment i samarbete med välgörenhetsorganisationen Computer Aid (eleverna

iordningsställer och dokumenterar datorer för användning i andra delar av världen). Under veckan får eleverna

även skriva CV och få ta del av gästföreläsare som berättar om arbetslivet. Efter sportlovet i årskurs 2 går

eleverna ut på sin första APL-period. Inför detta sker arbete med att matcha eleverna mot lämplig APL-plats,

besök på arbetsplatsen med genomgång av förväntningar, arbetsuppgifter, kontaktvägar etc. Vi håller även ett

föräldramöte för att informera vårdnadshavarna om det arbetsplatsförlagda arbetet. På hösten i åk 3 sker

resterande del av APL-veckorna som totalt är 15 plus preparandveckan. I samband med introduktionen till

arbetsplatsen sker en planering av vilka områden av kurser som genomförs under APL-perioden. I år införde vi

en digital tjänst kallad Loop.me där olika moment och lärandemål förs in. Planering och genomförande följs upp

och utvärderas vid det så kallade trepartssamtalet som genomförs i slutet av perioden. På detta sätt tas

bedömningar av APL-handledaren med i bedömningen av elevens kunskaper som helhet vid betygssättning.

Efter varje APL-period sker utvärdering tillsammans med elever och handledare.

Årets APL utomlands ställdes in på grund av coronapandemin. Vi övervägde att genomföra virtuella mobiliteter

men tog beslut att istället lägga energin på genomförandet av nationell APL som krävde mer arbete i år än

tidigare.

Inget branschråd genomfördes då det prioriterades ner till förmån för fokus och kvalitetssäkring av

fjärrundervisning.

Utvärdering av APL

Samtliga elever som skulle genomföra APL fick göra det. Några elever hade reducerad APL inom ramen för

åtgärdsprogram. Det var svårare än vanligt att införskaffa APL-platser under den pågående pandemin. Vi

breddade sökområdet vilket medförde att några elever fick genomföra sin APL på arbetsplatser utanför

utbildningens huvudinriktning. Några elever genomförde sin APL på distans då det var arbetsplatsen sätt att

organisera arbetet. Alla platser höll god kvalitet gällande arbetsmiljö, handledning och bedömning. De flesta

elever fick en plats inom det område som de önskat.  Trepartssamtalen genomfördes och resultatet delades

mellan lärarna så att elevernas uppvisade kunskaper på APL-platserna togs med vi betygssättning i alla kurser.

Införandet av Loop.me föll väl ut. Efter första APL-perioden som skedde på hösten genomfördes en utvärdering

och utifrån den justerades upplägget och utvärderingen efter andra perioden visade att nyttan av systemet är

stor och underlättar för både elever och lärare.

I slutet av läsåret fick åk 2 och 3 besök av företag och rekryterare inom IT-branschen. De fick då bland annat

hjälp med sina CV:n och tips inför arbetssökande.
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Vi har utvärderat APL-veckornas fördelning och ser förbättringspotential för den andra perioden. Den har i flera

år skett på andra halvan av hösten och eleverna har varit på skolan under våren för att slutföra sin utbildning. Vi

har märkt att flertalet elever upplever det som ett steg tillbaka i sin utveckling att få vara på skolan igen.

Motivationen i kurserna har varit lägre och eleverna säges sig hellre vilja arbeta.

Slutsatser

Vårt APL-arbete är stabilt och välorganiserat. Det var tydligt under läsåret att coronapandemin påverkar

samhället på många nivåer. Många av våra stabila APL-företag hade inte möjlighet att ta emot elever och vi

hoppas att situationen är bättre kommande år. Vi ser stora fördelar med att påbörja APL-arbetet redan i åk 1

genom att tidigt sätta fokus på yrkesidentitet.

För att möta motivationsproblemet efter andra och sista APL-perioden kommer vi att dela den i två. Den första

genomförs fyra veckor innan jullovet och den andra de sista fyra veckorna av terminen. Syftet är att eleverna

ska få avsluta så nära arbetslivet och anställning som möjligt och förhoppningsvis kunna gå direkt vidare till en

anställning.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Den höga grundkvalitet som genomsyrar hela vår verksamhet står sig även i år och var till stor hjälp under

coronapandemin. Arbetet med våra tre fokusområden under föregående år fick inte full effekt och vi kommer

därför att behålla samma fokusområden även nästa år: Undervisning, Närvaro och Progression. Det ser vi inte

som ett misslyckande utan snarare en styrka. Att hålla i och hålla ut är grundläggande i kvalitetsarbete och när

man har en stabil verksamhet med så hög kvalitet som vi har kan man inte förvänta sig några snabba och

mätbara förbättringar.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Gymnasiet Örebro 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 Örebro

Utbildningar och elever

Skolan har tre nationella gymnasieprogram med en inriktning per program:

● Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik (TEINF)

● El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)

● Estetiska programmet med inriktning estetik och media (ESEST)

Teknik- och estetiska programmen är studieförberedande och el- och energiprogrammet är yrkesförberedande.

För att bättre spegla innehållet i programmen kallar vi el- och energiprogrammet för NTI IT och det estetiska

programmet för NTI Design. Teknikprogrammet kallas NTI Teknik och det finns med två fördjupningar: Software

och Science. På software så läser eleverna fördjupningskurser inom programmering och webb och inom

science-fördjupningen läses naturvetenskapliga kurser (biologi, kemi och fysik).

Vi har även introkuktionsprogram i form av programinriktat individuellt val på el- och energiprogrammet och på

estetiska programmet.

Det totala elevantalet på skolan var i oktober 161 fördelat enligt tabell 1 nedan.

Program Inriktning Antal elever åk
1

Antal elever åk
2

Antal elever åk
3

Totalt

EE-programmet Dator- och
kommunikaiton

steknik

20 26 26 72

TE-programmet Informations-
och

medieteknik

24 18 12 54

ES-programmet Estetik och 7 9 10 26
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media

IMVEE 6 0 0 6

IMVES 3 0 0 2

Totalt* 60 53 48 161

*Antal elever oktober 2020

Personal

Skolan hade under läsåret 11,4 heltider pedagoger, 3,0 övrig personal. Elevhälsan bestod av specialpedagog (70

%), skolkurator (20 %) och skolsköterska (20 %, delvis vakant under året). Skolans studie- och yrkesvägledare

arbetade 20 %. Administrationen bestod av en rektor på heltid, en biträdande rektor som även undervisade 50

% och en administratör på 50 %. Skolan hade även en vaktmästare/tekniker 40 %. Totalt arbetade 20 personer

på skolan.

Organisation

Skolan leds av rektor som tillsammans med biträdande rektor och två arbetslagsledare utgör skolans

ledningsgrupp. Elevhälsan består av specialpedagog, skolkurator och skolsköterska. Lärarna var organiserade i

två arbetslag ett för IT-programmet och ett för Teknik- och Design-programmet. Den administrativa personalen

var skoladministratör (50 %) och tekniker (40 %).

Bild 1. Organisationsschema NTI Gymnasiet Örebro

Arbetet på skolan är uppdelat i två delar: utvecklingsorganisation och arbetsorganisation.
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Arbetsorganisationen omfattar organisatoriska strukturer som möjliggör samarbete mellan lärare och mellan

lärare och elevhälsa mm. Hit hör fasta gemensamma arbetssätt och rutiner, tjänsteplanering och

arbetsfördelning men också möten i programlag och mellan lärare och elevhälsa. Det handlar alltså både om att

skapa organisatoriska strukturer som stödjer och underlättar det pedagogiska vardagsarbetet. Detta minskar

risken för att problem uppstår och underlättar arbetet när störningar sker. Verksamma behöver även veta hur

de ska agera om de stöter på problem. På så sätt kan man frigöra tid och energi för utvecklingsarbete.

Utvecklingsorganisationen kännetecknas av en arbetskultur som främjar gemensamt systematiskt lärande och

förändringsarbete. Här strävar man efter att lära om och förstå hur den pedagogiska verksamheten bidrar till

eller hindrar elevers lärande och hur olika problem kan uppstå. Dessa lärdomar ska sedan leda till handling och

förändring av undervisningspraktiker och förbättringar av arbetsorganisationen. Rent praktiskt sker detta arbete

på tid utanför läsåret men också i våra lärande team som träffas veckovis. Vi har särskild tid avsatt för just

utvecklingsarbete.

Lokaler

NTI Gymnasiet Örebro har sina lokaler i en gammal regementsbyggnad i centrala Örebros västra del (Väster

Park). Vi har ändamålsenliga lokaler för skolans olika program. Vi har makerspace, medialab, datorsal,

kommunikationslab och laborationsal för naturkunskap och kemi. Vi disponerade totalt 1699 kvm under läsåret.

Skolmat serveras i skolans två matsalar. Maten levereras färdiglagad av Restaurang Stubbengatan som också

håller med personal i matsalen. Idrottsundervisningen sker på Tegelbruket som är ett allaktivitetshus

(idrottshallar, gym, bibliotek, studieförbund, klätterhall och skateramper). Tegelbruket ligger 600 m från skolan.

Skolbibliotek finns på skolan med litteratur på svenska och engelska, även lättläst. Biblioteksavtal finns med

Tegelbrukets bibliotek. Skolan samarbetar delvis om lokaler tillsammans med gymnasieskolorna Rytmus och LBS

Örebro då vi delar samma trapphus på Västra Park.
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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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