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REKTOR HAR ORDET

Läsåret 2020-2021 har på många sätt varit ett speciellt år. Det senaste året har varit en utmanande och

prövande period då vi alla tvingats att tänka om, ställa om och tänka nytt. Pandemin har likaväl som den ställt

stora krav på oss även gjort att vi skapat oss en stark rustning inför framtiden. Vi är stärkta av de processer vi

gått igenom och de rutiner vi byggt upp. En stor del av vår tid har lagts på att göra riskbedömningar och planer

för hur skolsituationen ska formas utifrån regeringens, Folkhälsomyndighetens och smittskyddets riktlinjer

under året.

Verksamheten har under året stakat ut en ny ledningsorganisation som under året fått definiera sina inbördes

roller, med ny rektor och sedermera även nya arbetslagsledare. Även elevhälsoteamet har under året fått

nytillskott genom nya medarbetare och i och med detta stärkt kompetensen och har arbetat med att förtydliga

ärendegången, ansvarsfördelning och samverkan, både inom EHT men även ut till personal. Detta är ett arbete

som kommer att fortsätta under kommande läsår.

Under slutet av höstterminen infördes vår verksamhet på nytt full fjärrundervisning på grund av COVID-19.

Återigen skulle alla elever arbeta hemifrån och undervisningen skulle genomföras digitalt. Här kan vi klart

konstatera den höga  kompetens som finns i vår personalgrupp. Övergången gick smidigt och lektionerna

rullade på under digitalt format. Eleverna har löpande under denna period varit tydliga med att det var

långsamt att inte träffa sina skolkamrater på dagarna men att det var skönt att slippa resorna till och från

skolan. Vi är en enhet som har en andel elever som pendlar långväga till skolan. Här har vi också haft en tät

dialog med elevrådet för att lyssna in deras tankar och upplevelser för att kunna vara lyhörda för detta.

NTI Gymnasiets elever har i stor utsträckning förstått allvaret i situationen och tagit sitt ansvar för att få skolan

att fungera även hemifrån. Vi har sett flera kreativa lösningar på hur undervisning genomförs, hur förmågor

utvecklas och prövas digitalt, men vi ser också att över tid blir detta försvårande för den del elever som behöver

mer av typen formativ bedömning och mer ingripande stödinsatser. Dessa elever har kontinuerligt blivit

erbjudna närundervisning, men vi ser att i takt med införandet av fjärrundervisning  har det blivit svårare att

motivera eleverna att närvara fysiskt. Här har vi i de fall det varit nödvändigt utökat vårt samarbete och

nätverkande med andra aktörer såsom socialtjänsten och BUP

Under året har vi arbetat för att inte ställa in utan istället ställa om de aktiviteter vi genomför i vår verksamhet

för att få eleverna att växa som människor och studenter. Exempelvis har teknikprogrammet återigen genomfört

GameOn, där tredjeårseleverna under två veckor helt fokuserat på en programmeringsuppgift. IT-programmet

har haft APL-perioder där eleverna har haft sitt lärande förlagt till arbetsplatser i branschen, denna gång

uteslutande i närområdet.  APL-upplevelsen färgades av COVID-19, då flera av arbetsplatserna anpassade sina

aktiviteter och sina rutiner därefter.

Genomförandet av öppet hus har varit kraftigt färgat av pandemin under hela läsåret. Här har vi genomfört

samtliga av dessa uteslutande digitalt. Detta har fungerat synnerligen väl, med tanke på omständigheterna.
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VÅR VISION

NTI Gymnasiet ska vara Sveriges ledande gymnasieskola inom Tech, Science, Business och Design. Vi utbildar

våra elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid.

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

Vår kvalitetsmodell

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar

förutsättningar för utbildningens och undervisningens

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av

t.ex. sammansättning av personal och elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten

i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken

utsträckning vi når de nationella målen.

AcadeMedias framgångsfaktorer

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

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

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

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

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

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

behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denna kvalitetsrapport.

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

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

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse

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

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

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

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

(Se bilaga 2)
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RESULTATREDOVISNING

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

läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

Avgångselever

ANDEL MED EXAMEN FRÅN NATIONELLA PROGRAM

NTI Gymnasiet Skövde ser under läsåret en nedgång i andelen elever med gymnasieexamen efter tre års studier.

I hög grad härleds nedgången till svårigheter sammankopplade med undervisning via fjärr under anpassningar

till COVID-19. NTI Gymnasiet Skövde har i flera fall initierat insatser under kommande läsår för att möjliggöra för

avgångselever att uppfylla kraven för gymnasieexamen.

Den diskrepans som finns baserat på genus kopplas till att elevgrupperna är olika stora då programmen har en

tydlig överrepresentation pojkar.

ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET FRÅN YRKESPROGRAM

Av de avgångselever som läst ett yrkesprogram, El- och energiprogrammet, har 8,7% grundläggande behörighet

till studier på högskola. Detta är att se som en intressemätare bland avgångseleverna. I och med att El- och

Energiprogrammet är ett yrkesprogram är huvudsyftet att eleverna ska ta en yrkesexamen. Därutöver erbjuds

alla elever på yrkesprogram att läsa kurser som ger grundläggande högskoleexamen. Under läsåret 2019/2020

valde ingen av eleverna på El- och Energiprogrammet att utnyttja denna möjlighet.
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ANDEL MED EXAMEN FRÅN GYMNASIEINGENJÖRSUTBILDNING

Gymnasieingenjörsutbildningen på NTI Gymnasiet Skövde har under året haft nio studenter. Samtliga nio har

uppfyllt kraven för gymnasieingenjörsexamen, vilket ger en examensgrad om 100%.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Sett till avgångselevernas genomsnittliga betygspoäng uppvisas en nedgång om i storleksordningen en poäng.

Denna nedgång står i god korrelation med nedgången i examensgrad och härleds även den till upplevda

svårigheter i relation till anpassningar utifrån COVID 19. Noterbart är att teknikprogrammet efter en stark

uppgång under föregående läsår fortfarande ligger över den genomsnittliga betygspoängen för läsåret

2018-2019. Förändringen för pojkar ger större genomslag på genomsnittet än förändringen för flickor. Även här

påverkar överrepresentationen pojkar utfallet.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING
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Betygsfördelningen för enhetens avgångselever visar en ökning av underkända betyg från 7% föregående läsår

till 12% nuvarande läsår. El- och Energiprogrammet står för en mindre ökning om två procentenheter medan

IB-programmet och Teknikprogrammet visar större ökningar om respektive fem och nio procentenheter.

Noterbart är att betyg redovisade för IB-programmet inte påverkar examensgraden då examen på

IB-programmet utfärdas i enlighet med rutiner med Final Exams.

Inga notervärda skillnader står att se gällande könsfördelningen.

Sett till fördelningen av godkända kontra underkända betyg per kurs kan utläsas att den ökning av underkända

betyg som redovisats i hög utsträckning berör ämnet Matematik. Kursen Matematik 1a uppvisar en förbättring

jämfört med föregående läsår från 84% till 94% godkända betyg. På Teknikprogrammet visar samtliga

matematikkurser en lägre andel godkända betyg än tidigare år.

Gällande gymnasiearbeten konstateras att i de fall elever inte nått godkänt betyg beror det på andra yttre

omständigheter i studiesituationen. Gymnasiearbetet är inte en kurs fristående från andra i studiesituationen.

De elever som får underkänt betyg har i samtliga fall även underkända betyg i andra kurser.

RESULTAT NATIONELLA PROV

NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används som

en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in

vårterminens proven.

NORMER OCH VÄRDEN

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT SAMT ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG

TRYGGA I SKOLAN
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NTI Gymnasiet Skövde visar en tydligt uppåtgående trend i frågor kring trygghet och värdegrund bland eleverna.

På frågan kring trygghet uppger 92% av eleverna att de känner sig trygga på skolan, att jämföra med 88%

föregående läsår och 85% läsåret dessförinnan. Gällande hur eleverna upplever sig behandlade av varandra

uppger 86% att de tycker att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, att jämföra med 72% föregående läsår

och 63% läsåret dessförinnan.

Den upplevda arbetsron på skolan har ökat från 58% under 2019 via 68% under 2020 till 82% under 2021.

Därtill uppger eleverna till 84% att personalen ingriper om någon blir illa behandlad, att jämföra med 75%

under föregående läsår och 66% läsåret dessförinnan.

Fördelat över genus uppvisar elevernas svar små skillnader. Pojkarna upplever i högre grad än flickorna att

eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, men upplever i något lägre grad att de får arbetsro i skolan.

Helhetsbilden av NTI Gymnasiet Skövde är att eleverna trivs och känner sig trygga och sedda av personalen.

Arbetsron är god och eleverna är stolta över sin skola och rekommenderar den gärna till andra elever.
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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

Undervisningstiden har fördelats mellan kurser utifrån diskussioner mellan rektor, biträdande rektor och

arbetslagsledarna. En förändring som skett från och med föregående läsår är att poängplanen för

teknikprogrammet omarbetats så att årskurs 1 blivit mer programkaraktäristisk. Genom att kursen

Programmering1 nu läses i årskurs 1 blir det tydligare för eleverna att de börjat ett teknikprogram med IT-profil.

Samtidigt har kursen Fysik1 flyttats upp till årskurs 2 och kursen Kemi1 har flyttats till årskurs 3. Det får till effekt

att första läsåret inte blir fullt lika beräkningstungt, vilket har för avsikt att fördela elevernas totala

arbetsbelastning mera jämnt över alla tre läsåren.

Det kollegiala lärandet har organiserats och letts av förstelärarna på enheten i samråd med rektor. Förstelärarna

har förfogat över två timmar i veckan tillsammans med pedagogisk personal. Det kollegiala lärandet har varit

direkt kopplat till behov som framkommit i personalens analys av elevernas behov. Exempel på områden som

bearbetats är betyg och bedömning, digitala bedömningar, approaches to teaching and learning. Under året har

delar av det kollegiala lärandet berört fjärrundervisning beroende på förutsättningarna med COVID-19.

Enheten har under året fortsatt arbetet med Early Warning System (EWS), som är ett verktyg och ett arbetssätt

för att så tidigt som möjligt identifiera elever som kan komma att behöva särskilt stöd och/eller extra

anpassningar. Arbetet med EWS har skett i samarbete med elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet har också haft

löpande informationsutbyte med lärarna på programarbetslagsmötena.

Alla icke legitimerade lärare haft en legitimerad kollega som medbedömare vid betygsättningen. Detta har till

syfte att tillsammans med den fortbildning kring betygsättning och bedömning som genomförts bidra till ökad

kvalitet och rättssäkerhet vid betygsättningen.

Utvärdering av undervisning och kollegialt lärande

I den elevenkät som årligen genomförs kring elevernas nöjdhet, kan utläsas att eleverna på NTI Gymnasiet

Skövde är mer nöjda med undervisningen än tidigare år. Flera år i rad har eleverna uttryckt ökad nöjdhet med
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undervisningen. År 2019 uppvisade elevenkäten en nöjdhet med undervisningen bland eleverna på 6,6.

Nöjdheten med undervisningen ökade till 7,5 år 2020 och är i år 7,9.

Även den upplevda studieron på skolan har ökat jämfört med tidigare mätningar, från 6,6 år 2019 via 7,1 år

2020 till 7,7 i år. Mentorskapet och elevens relation till mentor bedöms ha stor inverkan på den upplevda

nöjdheten. Påståendet ”Min mentor arbetar aktivt för att det skall gå så bra som möjligt för mig” har från 2019

ökat från 7,1 via 7,8 år 2020, till 8,1 i år.

Även frågan om eleverna skulle rekommendera andra elever att studera på NTI Gymnasiet Skövde speglar den

ökade nöjdheten. Rekommendationsgraden ökar från 6,5 år 2019 via 6,9 år 2020 till 7,7 under innevarande år.

Likaså elevernas upplevda trivsel ökar. Från att år 2019 vara 7,3 via 7,8 år 2020 till 8,3 i år.

Elevernas nöjdhet, trivsel och rekommendationsgrad är alla, var för sig och tillsammans, mått på elevernas

vardag på NTI Gymnasiet Skövde. Genom de tydligt uppåtgående trender som undersökningarna visar kan ses

att enheten utvecklas och att det nära samarbetet mellan elever och personal ger resultat i hur eleverna

upplever sin utbildning.

Eleverna ger också uttryck för att NTI Gymnasiet Skövde i högre grad än tidigare förbereder dem för att leda och

navigera i en digitaliserad framtid. Jämförelsetalet har ökat från att vara 6,6 år 2019 via 7,3 år 2020 till att vara

8,2 i år. Denna utveckling ligger helt i linje med skolans profil.

Närvaron under året är komplicerat att dra slutsatser från, då undervisningen skett ömsom via närundervisning,

ömsom via fjärrundervisning, och ömsom som en kombination av de båda. Sammanslaget över läsåret har NTI

Gymnasiet Skövde haft en närvarograd om 89%, att jämföra med 87% föregående läsår, och med 85% läsåret

dessförinnan. I och med sammanslagningen av olika typer av närvaro dras inga större slutsatser av detta.

Slutsatser

Den uppåtgående och ihållande trend som uppvisas inom trivsel och studiero kan tolkas som att arbetet med

studiemiljö, värdegrund och trivsel som genomförs ger resultat. Härvid bör arbetet fortsätta. Resultatmässigt

syns ett avbrott i den tidigare stigande trenden under innevarande läsår. En orsak härtill bedöms vara

utmaningar som uppkommit i samband med COVID-19, fjärrundervisning och nya krav som uppkommit härav. I

takt med återgången till undervisning bedriven på enheten förväntas resultaten under kommande läsår åter

stiga. Under kommande läsår behöver extra fokus läggas på att arbeta med kunskapsinhämtningen utifrån

dessa förutsättningar.

Det kollegiala lärandet behöver fortgå enligt tidigare organisation där förstelärare leder arbetet. Även fortsatt

kommer två timmar per vecka vikas till kollegialt lärande. Det kommer även framgent vara fokus på EWS,

examensgrad och bedömningsrutiner för att stärka dessa områden ytterligare.
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BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

För att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa en allsidig och rättssäker bedömning har NTI Gymnasiet

arbetat med fokus på betygsättning och bedömning. Dels genom fortbildning inom personalen, och dels genom

både medbedömning och sambedömning. Medbedömning innefattar här att icke behöriga lärare haft en

behörig kollega som medverkati bedömnings- och betygsättningsprocessen. Sambedömning innefattar att

förutsättningar givits för att kollegor ska kunna utbyta erfarenheter inom bedömning under pågående kurs,

exempelvis genom gemensam bedömning av elevarbeten.

De kurser där arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår kommer även fortsatt bedömning ske genom trepartssamtal

där handledare elev och lärare tillsammans diskuterar genomförda moment och uppvisade förmågor.

Utvärdering och slutsatser kring bedömning och betygsättning

I och med den fortbildning som bedrivits med fokus på bedömning och betygsättning säkerställs att personalen

är uppdaterad på regelverk och rutiner. Då alla icke behöriga lärare haft en i förväg utsedd medbedömare och

möjlighet till sambedömning funnits görs bedömningen att betygsättningen skett likvärdigt och rättssäkert.

Bedömning kopplad till APL genomförs tillsammans med handledaren på respektive APL-plats för att säkerställa

att all tillgänglig information finns tillhanda.

Inga skäl till förändring i arbetet kring bedömning och betygsättning har framkommit. Planerat är att fortsätta

arbetet med fortbildning för ny personal. De kommer att såsom gjorts tidigare, erbjudas utbildning via Karlstad

Universitet. Planerat är också att fortsätta med såväl medbedömning som med sambedömning.

Trepartssamtalen som bedöms vara adekvat för bedömning i samband med APL kommer också fortgå.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet (EHT) har under året bestått av rektor och biträdande rektor som leder och fördelar

arbetsuppgifter och ärenden, specialpedagog/speciallärare, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och

studie- och yrkesvägledare (SYV). EHT har en stående mötestid varje vecka, under vilken den kommande tidens

arbete planeras dels utifrån tidigare pågående insatser, dels utifrån nya ärenden som kommit EHT tillkänna. EHT

arbetar med förebyggande och främjande aktiviteter och i förekommande fall med åtgärdande insatser.

Under året har elevhälsoteamet fått nytillskott i form av ny specialpedagog, rektor, kurator, SYV, skolsköterska

och skolpsykolog. Teamet har under året arbetat tvärprofessionellt och bland annat lagt upp en plan för

fortbildning för personalen kring elevers motivation i spåren av COVID-19. Planen innehåller en struktur med en

föreläsning med tillhörande workshop under ledning av skolpsykolog och skolläkare samt forum för diskussioner

under lärteamstid.
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Parallellt med EHT finns en elevgrupp med representanter från samtliga klasser som tillsammans med EHT

bedriver sociala och hälsofrämjande aktiviteter för eleverna. Under innevarande läsår har denna grupp i stor

utsträckning varit vilande på grund av svårigheterna att arrangera sammankomster under rådande restriktioner

och anpassningar till COVID-19.

EHT samarbetar med mentorer och undervisande lärare, dels genom individuella samarbeten och dels genom

regelbundet deltagande i arbetslagsmöten. Under dessa möten analyseras EWS och återkoppling ges i aktuella

ärenden. EHT deltar också i samrådsmöten, samarbetar med kommunalt aktivitetsansvar och med

överlämnande skolors personal. Lärare har tillgång till stöd i arbetet med individer och grupper, och mentorer

har tillgång till stöd i processer såsom frånvaroutredningar och pedagogiska utredningar.

Genom arbetet med Early Warning System (EWS) får både lärare, mentorer och EHT möjlighet att tidigt

upptäcka elever i behov av stöd. Utformningen av EWS bidrar till att det sker ett utbyte kollegor emellan kring

tips, extra anpassningar och stödåtgärder.

Skolan erbjuder utöver ordinarie studier varje vecka möjlighet till extra stöd i ett flertal ämnen och kurser. Detta

stöd har varit bemannat av lärare och specialpedagog.

Rektor och biträdande rektor arbetar heltid, skolsköterska 20%, SYV 20%, kurator 20% och specialpedagog 70%.

Utifrån tidigare analyser har EHT arbetat aktivt med att vara mera tillgängligt och arbeta närmare mentorer och

lärare. Därav det regelbundna deltagandet vid arbetslagsmöten, med tid avsatt för återkoppling kring pågående

ärenden.

Under läsåret har arbetet i EHT till stor del genomförts via digitala möten. En del processer runt elever har i

detta varit svåra att uppnå full effekt i. Elever som har behövt ta sig till skolan har i vissa fall haft svårigheter

med detta. Arbetet i EHT har särskilt prioriterat att följa upp de elever som tidigare upplevt problem med

skolgången samt att löpande följa upp närvaro och resultat eftersom eleverna under året studerat hemifrån.

Arbetet med att stötta elever med särskilda behov har fortgått genom mail, telefonkontakt, SMS och Google

Meet. Elever för vilka fjärrstudier inte varit tillrådligt har erbjudits möjlighet att studera på skolan. Ett antal

elever har utnyttjat denna möjlighet och bedrivit sina studier på plats på skolan.

Utvärdering och slutsatser kring elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet har varit betydligt mer synligt under slutet av vårterminen och har i och med de

nyrekryteringar som genomförts starkt kunnat öka intensiteten i genomförda insatser jämfört med tidigare

under läsåret. Ett tätare samarbete mellan elevhälsa och mentorer har varit en framgångsfaktor tillsammans

med att specialpedagog återkopplat från EHT under programmöten.

Under nästa läsår behöver EHT fortsätta arbetet med att synliggöra ärendegången, och det påbörjade arbetet

kring revidering av rutiner kring EWS kommer fortgå. Den reviderade närvaroplanen behöver i ännu högre grad

arbetas in i organisationen så att den blir ett naturligt verktyg och stöd för mentorerna.
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Under de omständigheter som varit rådande under läsåret har kontakten med omvärlden behövt omformas så

att den gått att genomföra digitalt. Gästföreläsningar har genomförts via digitala plattformar, studiebesök har

genomförts digitalt och elever har deltagit i digitala samtalsforum. Omvärlden har under hela läsåret stått i

fokus då restriktioner och förutsättningar i samhället utanför skolan haft stort inflytande över verksamheten.

Studie- och yrkesvägledningen på skolan har fungerat förhållandevis normalt, även om många av elevsamtalen

har behövt genomföras digitalt.

Information till presumtiva och blivande elever har genomförts via digitala plattformar.

Utvärdering och slutsatser kring samverkan med omvärlden

Förutsättningarna för samverkan med omvärlden har under läsåret varit extraordinära. Bedömningen görs att

samverkan hållit god kvalitet trots att den behövt omdanas i sin utformning. Få former är så effektfulla som det

fysiska mötet, men de kontaktytor som etablerats i dess ställe upplevs vara ett gott substitut.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

Det är främst yrkeslärarna på El- och Energiprogrammet som arbetar med Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). APL

är därför en stående punkt på programmets arbetslagsmöten där bland annat APL-platser, bedömning av APL

och upplägg av APL diskuteras och beslutas efter samråd med rektor.

Programmet har ett programråd med representanter för branschen som träffas en gång per år. Här arbetar

programmet för att utöka detta till två gånger per år, men det är svårt att hitta tid för de företag och

medlemmar som ingår i programrådet.

Skolan har en APL-ansvarig som samordnar arbetet och som deltar på huvudmannens APL-konferenser.

Förlagt lärande

APL ingår i El- och Energiprogrammet under årskurs 2 med 5 veckor per elev, fördelat över två perioder under

höstterminen. Halva klassen är på APL och andra halvan är kvar i skolan och har undervisning.

APL ingår även i årskurs 3, här med 10 veckor under vårterminen för samtliga elever.

Elever berörda av APL

Årskurs 1 32

Årskurs 2 32
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Årskurs 3 25

Gymnasieingenjör TE4 9

Då eleverna på NTI Gymnasiet Skövde kommer från många små kommuner runt om Skövde finns det en strävan

att i första hand arrangera en praktikplats på elevens hemort. Detta för att underlätta för eleven, men också för

att utöka möjligheten till praktikplatser.

En skriftlig dokumentation och kvalitetssäkring av varje praktikplats upprättas.

Varje handledare får tillgång till skolans handledarbok. De erbjuds också möjlighet att ta del av Skolverkets

handledarutbildning.

Förlagt lärande under årskurs 2 är moment ur kursen Service och reparationsarbete.

Förlagt lärande under årskurs 3 är moment ur kursen Datorsamordning och support

Bedömning sker med hjälp av trepartssamtal, där elev handledare och skolans yrkeslärare deltar.

Utvärdering av APL

Rutiner kring anskaffning och uppföljning av APL-platser, utvärdering av arbetet kring APL

Enheten har väl fungerande rutiner kring anskaffning och uppföljning av APL-platser. Det finns tydliga rutiner

vad gäller anskaffning av praktikplatser, och kartläggning och utvärdering av platsernas lämplighet gällande

kvalitetssäkring, arbetsmiljö, och riskbedömning. Det finns klara direktiv och rutiner kring hur detta skall

dokumenteras och utvärderas. Här finns i dagsläget ingen anledning till större förändringar.

Programråd

Under innevarande läsår har samarbetet med det aktuella lokala programråd fortlöpt positivt. Programrådet

har aktivt deltagit i den årliga ansökan för Gymnasieingenjörersutbildningen med bra synpunkter kring

samarbeten och APL-platser. Målbilden framöver är att få till återkommande möten med det lokala

programrådet en gång per termin. Det har varit svårt att få till fysiska möten men något som situationen kring

årets problematik med COVID-19 har visat är att det går att hitta lösningar på detta med olika former av digitala

mötesplattformar.  Detta är ett utvecklingsområde för kommande läsår.

APL-samordnare och lärare har täta kontakter med medlemmarna av programrådet, både via mail och via besök

på praktikplatserna för trepartssamtal och dylikt. Då förs regelbundet diskussioner kring elevernas lärande inför

praktiken och andra saker som berör samarbetet kring praktik företagsbesök, föreläsningar från företagen och

liknande.

Förlagd praktik

Detta läsårs praktik har i stor utsträckning fungerat väl. Eleverna är på praktik 5 dagar per vecka under

APL-perioderna. Detta infördes under läsåret 2017-2018 och upplevs ha fallit väl ut. Detta är därför en

organisation som kommer fortsätta gälla. En fördel med två perioder under höstens APL för årskurs 2 är att det
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blivit lättare av få ut eleverna på relevanta praktikplatser eftersom det krävs hälften så många praktikplatser

samtidigt. En annan fördel är att undervisningsgrupperna under dessa perioder minskar, vilket gör att

undervisande lärare kan fokusera på kursmoment som lämpar sig bättre i mindre grupper. Dock behöver läraren

göra samma moment två gånger. En nackdel med två perioder är att lärarna på de yrkeskurser som förlagts till

praktiken inte friställs under denna tid för att göra besök på praktikplatserna. För att lösa detta blir det istället

APL-samordnare som ansvarar för dessa besök.

Elever i praktik

Under innevarande läsår har arbetet med elever i praktik fungerat bra för samtliga inblandade årskurser trots

de extraordinära förutsättningar som COVID-19 medfört.

Dock har inte alla elever kunnat komma ut på praktikplats under året, däremot har vi utifrån rådande

omständigheter lyckats genomföra skarpa projekt. Dessa projekt har varit högst relevanta utifrån de kurser som

vi har valt att förlägga till praktiken.

Under årskurs 1 görs ingen praktik.

Elever i praktik årskurs 2: 24 av 32 elever

Fyra elever arbetade på skolan med ett projekt för Karlsborgs kommuns IT-avdelning. Tema för

projektet var fjärrsupport och rutiner och mallar för detta. Ett mycket lyckat projekt som var uppskattat

av Karlsborgs IT-chef och uppskattat av våra elever. Tre elever arbetade med ett projekt inom styr- och

reglerteknik åt en av våra praktikplatser. Under rådande COVID-19-situation kunde de inte vara på

praktikplatsen, utan arbetade i stället i skolans lokaler under handledning på distans av praktikplatsens

handledare. Projektet slutfördes inte under praktikperioden, utan återupptogs senare under vårens

praktik i årskurs 3.

Elever i praktik årskurs 3: 15 av 25 elever

15 elever har varit på praktik under den tio veckors praktikperiod som är förlagd till vårterminen i

årskurs 3. Två elever har haft praktik 5 veckor vardera på en av praktikplatserna, då den ena eleven

behövde avbryta praktiken i förtid. Fyra elever har arbetat med tidigare nämnda projekt inom styr- och

reglerteknik. Projektet var kopplat till en praktikplats, men genomfördes i skolans lokaler. Fyra elever

har arbetat med ett projekt kallat IT-akuten, där de på skolan lagt grunderna för att via distans hjälpa

äldre människor med it-problem. Två elever har också genomfört certifieringar. Två elever har på grund

av yttre omständigheter tyvärr inte kunnat delta under vårens praktiktid.

Elever i praktik TE4: 6 av 9 elever

Tre  elever genomförde sin praktik på plats i skolan genom att i ett skarpt projekt skapa en

mobilapplikation för handledare på APL-platserna för att på ett enkelt sätt hantera närvaro på deras

praktikanter och skicka in till skolan. Detta var ett mycket lyckat projekt och så nära en riktig

praktikplats som möjligt.
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Pandemin

Under detta år har skolan och praktikplatserna behövt hantera en helt unik situation i form av COVID-19. Detta

ledde till att ett flertal arbetsplatser valde att antingen permittera personal eller att stänga ner arbetsplatser

vilket naturligtvis även fått följdverkningar för eleverna och deras praktik. Vilka elever som drabbats och vilka

insatser som gjorts för dem finns väl dokumenterat på skolan. Skolan har aktivt arbetat med att ersätta dessa

projekt för att uppfylla det ramverk som faller under APL.

Rutiner kring bedömning och betyg

De upparbetade rutiner som finns kring bedömning och betyg i samband med APL upplevs vara goda. Det finns

en upparbetad modell med trepartssamtal och besök hos praktikplatserna som fungerar väl. Denna modell är

nu etablerad och kommer användas även framgent. Det föreligger inga skäl till förändringar i detta avseende.

Under detta läsår har denna rutin på grund av COVID-19 behövt hanteras via digitala mötesplattformar. Det har

fungerat väl men inte lika bra som fysiska möten. Förhoppningen är att under kommande läsår uppnå en

normalisering av läget och en återgång till fysiska möten.

Kurser kopplade till APL

De kurser som har moment förlagda till APL är:

El- och Energiprogrammet, årskurs 2: Service och reparationsarbete. Kursen upplevs vara väl lämpad för att

matcha tillgången till praktikplatser och kompetenser APL-platsen kan bidra med.

El- och Energiprogrammet, årskurs 3: Datorsamordning och support. Kursen upplevs vara väl lämpad för att

matcha tillgången till praktikplatser och kompetenser APL-platsen kan bidra med.

Gymnasieingenjör TE4: Examensarbete. Examensarbetet upplevs vara väl lämpat för att matcha tillgång till

praktikplatser och kompetenser APL-platsen kan bidra med. Här finns också en upparbetad metod för

redovisning av examensarbetet som innehåller både digitala, skriftliga och muntliga redovisningsformer.

Internationalisering

Under detta läsår har inte någon APL utomlands kunnat genomföras på grund av det rådande läget med

COVID-19. Processen påbörjades dock, och det fanns en organisation redo för genomförandet. Beslut

avvaktades in i det sista, men yttre omständigheter gjorde att projektet inte stod att genomföra.

Organisationens nationella samordnare avbröt genom ett gemensamt beslut tillsammans med skolan projektet.

Målbilden är att återuppta APL utomlands under kommande läsår.

Slutsatser

Organisationen har efter genomfört läsår identifierat fyra utvecklingsområden.

Programrådet:

Utveckla programrådet och etablera mötestillfällen två gånger per läsår, ett per termin

En eventuell förändring kan vara att gå över till en digital variant istället för att lättare få till två möten per läsår.
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Ansvarig: APL-samordnare tillsammans med rektor

När: HT 2021

Uppföljning: December 2021

Handledarutbildning:

- Uppmuntra handledarna till att gå Skolverkets handledarutbildning och poängtera vikten av densamma för att

öka förståelsen för vad det innebär att vara handledare.

- Genomföra Skolverkets handledarutbildning med våra yrkeslärare.

Ansvarig: APL-samordnare tillsammans med yrkeslärare

När: Under läsåret 2021-2022

Uppföljning: Juni 2022

Skolan ser en utmaning i att få tillgång till platser med god kvalitet till så stora elevgrupper som de programmet

har kommande läsår. Nästa läsår förväntas blivande IT 2 vara 32 st elever och blivande IT 3 förväntas vara 32 st

elever.

Utökat samarbete inom kollegiet:

-Införliva språklärarna mer i APL-en, för att öka samsynen kring eleverna och yrkesprogrammen. Detta kommer

vara ett fortsatt arbete för arbetslaget.

Ansvarig: APL-samordnare tillsammans med Arbetslaget för El- och Energiprogrammet

När: Under läsåret 2021-2022

Uppföljning: Juni 2022

Internationalisering:

Skolan kommer fortsätta med det arbete kring internationalisering som pågår och delta i projektet Erasmus+

med utlandspraktik för åtminstone fem av våra elever. Detta projekt upplevdes som mycket bra av både

deltagande elever och lärare trots att det avbröts i förtid denna gång. Det finns också ett stort intresse för

utlandspraktik i blivande årskurs 3.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Mycket av enhetens fokus under kommande läsår behöver vara att bevara den positiva utveckling som visas

genom flera av de redovisade indikatorerna. Elevernas närvaro ökar, elevernas nöjdhet, trygghet och trivsel

ökar. Examensgraden och den genomsnittliga betygspoängen behöver öka då verksamheten under läsåret har

tappat i resultat. Under höstterminen kommer dock denna siffra att öka något då de handlingsplaner som

utarbetats under våren kommer att träda i kraft och därmed fler elever förväntas nå examen.

Skolan har en förhållandevis ung organisation där rollerna kommer att behöva befästas. Personalomsättningen

som varit hög tidigare är nu nere på noll vilket innebär att personalen är mer förtrogen med verksamheten än

tidigare. Elever och personal visar enligt de mätningar som gjort att de är trygga, mår bra och att arbetsmiljön

trots de omständigheter som varit rådande är positiva. Inför hösten står vi sannolikt inför en uppstart med

närundervisning och därmed står verksamheten inför att på nytt hitta tillbaka till en vardag med full drift på

plats. Här behöver fokus vara att tidigt fånga upp de elever som är i behov av extra stöd och stöttning för att

komma i mål med sina studier.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Gymnasiet Skövde 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 Skövde

Utbildningar och elever

NTI Gymnasiet Skövde har två gymnasieprogram som innefattas av den svenska gymnasieskolan, ett

teknikprogram och ett el- och energiprogram.

Teknikprogrammet har inriktningen Informations- och Medieteknik och därutöver två fördjupningar; Software

och Engineering. Programmet är dimensionerat för en klass per årskurs om 32 elever. Programmet är

högskoleförberedande och eleverna är till övervägande del pojkar. Under kommande läsår utökas

teknikprogrammet med inriktningen Design och Produktutveckling, och dimensioneras för två klasser per

årskurs om 32 elever.

El- och Energiprogrammet går under namnet IT-programmet, har inriktningen Dator- och Kommunikationsteknik

med fördjupningen Infrastructure. Programmet är dimensionerat för en klass per årskurs om 32 elever.

Programmet är ett yrkesprogram och eleverna är till övervägande del pojkar.

Utöver dessa program finns på NTI Gymnasiet Skövde utbildningen International Baccalaureate, IB-programmet.

IB-programmet är en internationellt erkänd utbildning där all undervisning sker på engelska. Utbildningen är

studieförberedande och dimensionerad för 32 elever per årskurs. Här är könsfördelningen relativt jämn.

IB-utbildningen är tvåårig och föregås av ett förberedande år med kurser ur den svenska gymnasieskolan, kurser

som läses på engelska.

Skolan har en eftergymnasial utbildning, gymnasieingenjörsutbildningen med inriktningen Mjukvarudesign.

Detta är en ettårig ingenjörsutbildning tillgänglig för studenter som läst teknikprogrammet. Utbildningen är en

yrkesutbildning och är dimensionerad för 16 studenter. En viktig aspekt inom gymnasieingenjörsutbildningen är

den praktik som studenterna har på arbetsplatser i närområdet.
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Program Inriktning Antal
elever åk 1

Antal elever
åk 2

Antal elever
åk 3

Totalt antal
elever

El- och Energi-
programmet

Dator- och
Kommunika-
tionsteknik

32 28 26 86

Teknik-
programmet

Informations-
och

Medieteknik

23 28 20 71

IB-
programmet

15 18 17 50

Gymnasie-
ingenjör

Mjukvaru-
design

9

Totalt 70 74 63 216

Personal

NTI Gymnasiet Skövde har under läsåret haft 30 personer anställda, i en omfattning som totalt motsvarat cirka

24 heltidstjänster. En stor del av personalstyrkan utgörs av lärare men här finns även tekniker, vaktmästare,

administratör och elevhälsopersonal. I ledningsgruppen ingår rektor, biträdande rektor samt arbetslagsledare.

Lärarna har under året varit organiserade i tre arbetslag, ett för varje gymnasieprogram.

Organisation

Skolans organisation består av en ledningsgrupp bestående av skolledning samt tre arbetslagsledare som även

innehar försteläraruppdrag.  Skolan har en rektor och en biträdande rektor. Respektive arbetslagsledare är

ansvarig för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och för IB-programmet. Arbetslagsledarna ansvarar

för sina respektive program och är en kedja mellan ledning och personal kopplad till respektive program.

Förstelärare än knutna till respektive program och IB-programmet har motsvarande funktion genom en

IB-koordinator.
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Organisationskarta

Lokaler

De lokaler där NTI Gymnasiet Skövde huserar är avsedda för utbildning. Skolan är lokaliserad i en skolbyggnad

med två våningar något utanför stadens centrum. Det gör att det i anslutning till skolan finns grönytor och

naturområden men det gör också att resande elever behöver byta buss vid resecentrum för att komma hit.

Varje våning i skolans byggnad utgörs av en korridor med undervisningssalar och uppehållsytor på båda sidor.

Bottenvåningen innefattar även entré, expedition och elevcafé. Skolan har en restaurang som ligger rakt över

gatan från huvudbyggnaden. Likaså idrottshall och gym finns rakt över gatan.

Lokalerna signalerar tydligt att det är utbildning som bedrivs här. Här finns en attraktiv lärmiljö som utöver

undervisningssalarna utgörs av gemensamma elevytor såsom café, uppehållsrum, bordtennisrum och

kombinerat makerspace och VR/AR-studio.

För att öka skolans konkurrenskraft och attraktivitet vore mer centralt placerade lokaler önskvärt. Makerspace

och VR/AR-studio skulle kunna vara mer synliga i skolans layout.
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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 och studiero
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Upplevt kvalitet

25


