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REKTOR HAR ORDET

NTI Gymnasiet Sollentuna är en väletablerad  gymnasieskola i norra Stockholm. Inför skolstart läsåret 21/22 har

vi fulla klasser till åk1, många elever som önskar byta till oss och ett entusiastiskt team med medarbetare som

strävar efter att få varje elev att nå sin fulla potential. Vidare kan jag som nytillträdd rektor till skolan känna viss

tillförsikt över fina resultat och en examensgrad på dryga 90%.

En stor utmaning för NTI Gymnasiet Sollentuna och hela världen har såklart detta år varit att bedriva

professionell och seriös utbildning, med höga målsättningar, samtidigt som en pandemi försvårat för oss i vårt

kärnuppdrag. Den fina kvalitét vi bevisligen uppvisat skall ställas mot de förutsättningar som pandemin gett oss.

Ett svårt uppdrag och jag lyfter på hatten för medarbetarnas arbete, vårdnadshavarnas samarbete med skolan

och inte minst våra fina elever som tagit sig igenom läsåret på ett ytterst moget sätt. Jag känner mig stolt!

I sak har vi trots undervisning och möten på distans fortsatt vårt kvalitetsuppdrag som om ingenting hade hänt.

Vi har arbetat med våra demokratiska processer fast i digitalt format. Vi har fortsatt med vårt

värdegrundsbaserade förhållningssätt, fast satt in det i de digitala plattformarna. Hur är vi mot varandra i en

digital miljö? Vårt mål har varit att sätta fokus och uppnå trygga och stimulerande lärmiljöer som ger goda

resultat, trots i princip total avsaknad av fysiska möten.

Ett framgångsrecept har såklart varit våra gemensamma arbete i hela medarbetargruppen och främja

samarbete mellan lärare och mellan lärare och elevhälsa. Inte minst har det kollegiala lärandet i lärteamet varit

speciellt viktigt i en tid då samarbete utgör grunden för utveckling.  Viktigt för det kollegiala lärandet har varit

arbete med lektionsdesign både för rent fysiska lektioner på plats men också lektioner på distans på digitala

plattformar.

Under hela läsåret har pågående pandemi påverkat oss mycket, men också gjort oss starkare när det gäller att

hitta lösningar med hjälp av digitala verktyg? NTI Gymnasiet Sollentuna har trots Covid 19 lyckats upprätthålla

god skola med fina resultat. Söktrycket på skolan ökar och vi ser fram emot ett läsår där eleverna huvudsakligen

är tillbaka i skolbänkarna.

Erik Thonfors

Rektor NTI Gymnasiet Sollentuna
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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.
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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. Undervisningsutvärderingarna följs

alltid upp på individnivå av rektor, där lärargruppen får reflektera och analysera de synpunkter och positiv

feedback som eleverna gett dem.

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.

Viktigt innan ny arbetsplan tas fram är den egna granskningen som sker av skolans egna arbetsplan.

Utvärderingen görs av skolans samlade medarbetargrupp för att få så många ögon och perspektiv som möjligt i

detta arbete.

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

Överlag har skolan lyckats väl med kunskapsuppdraget och ligger i paritet med rikssnittet. Våra flickor uppvisar

fortsatt väldigt fina resultat oavsett program och vårt handelsprogram har 100% examensgrad för andra året i

rad. Även IT-programmet har fortsatt starka resultat och trenden är tydlig. Teknikprogrammet gick ner något

detta läsår sett till examensgrad, analys av resultaten görs och följs upp på skolan under läsåret.
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)

Andelen elever från yrkesprogrammen som har behörighet till högskola är vid första anblicken låg. Det är viktigt

att se det ur perspektivet att programmet inte är högskoleförberedande.

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Som rektor är det roligt att se att vi trots pandemi och distansundervisning har ökat vårt resultat på alla

programmen. Självklart behöver även den uppgången granskas och utredas av lärargruppen för att nå klarhet i

hur vi lyckats med den bedriften.
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Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

Betygsfördelningen ligger i linje som föregående år. Dock ser vi att flickorna har fått 10% F i olika kurser om man

jämför med året innan då det endast var 2%. Som ny rektor blir det viktigt att följa upp och hantera.

ANDEL MINST GODKÄNDA BETYG I ENGELSKA, MATEMATIK, SVENSKA OCH GYMNASIEARBETET

Det går inte att se någon direkt trend vid första anblick. Vi ser att exempelvis SVASVA01 detta år fått en uppgång

av betyget F vilket inte alls är bra. Samtidigt har samma lärare mycket bättre resultat i SVASVA03. I matematiken

är resultaten väldigt olika från år till år och vi tar med oss behovet av att individanpassa kurserna i den mån vi

kan för att nå elever fulla potential.

RESULTAT NATIONELLA PROV

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

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

vårterminens proven.
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NORMER OCH VÄRDEN

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

SKOLAN

75% tycker det i år, jämfört med 64%förra året. en ökning med 9 procentenheter. När klasserna väl ses är de

gladare, bättre sammanhållning när man ses. De har varit glada att träffas och de har ätit och gjort fler saker

utanför skolan tillsammans. Många gånger har du träffats över klassgränserna. En förklaring till mindre

konfliktsituationer är såklart de facto att undervisningen varit digital och eleverna har varit i undervisningen.

Det har också som ett resultat av pandemin varit lugnare i “stökiga” miljöer och utrymmen som loungen och

matsalen. Som nytillträdd rektor slås jag ändå av de facto att eleverna önskar mer inflytande över exempelvis

ordningsreglerna och framtagningen av dessa. I detta vill de vara med och påverka och det tar jag med mig.

Tre procentenheters skillnad från förra året, 86% känner sig trygga 2020 och 89% känner sig trygga 2021

Vid första anblicken är det såklart roligt att tryggheten går åt rätt håll men samtidigt är det enstaka klasser som

skapade otrygghet i allmänna utrymmen. Flickorna på skolan känner en större otrygghet än pojkarna och även

det blir viktigt för mig att reda ut. NTI Techgirl är ett exempel på vad skolan gör för att skapa en större

gemenskap mellan skolans ganska få tjejer.  Siffror nedan visar att flickorna upplever att “man behandlar

varandra väl” på skolan, men samtidigt har tryggheten sjunkit. Vi behöver arbeta med det här området
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ordentligt.  Vad vi kan se är att när klasser lämnas ensamma i klassrum så uppstår konflikter. Skolan kommer i

mindre utsträckning möjliggöra för eleverna att använda tomma klassrum under raster etc.  Orsaken till att

eleverna hade varit i klassrummet var elever som hade undantagsregler och skulle vara i skolan i enlighet med

coronasituationen och där läraren var på distans. I detta läge var de själv i klassrummet och oroligheter

uppstod.  Medarbetargruppen på NTI Gymnasiet Sollentuna påvisar att otrygghet korrelerar med studiero och

arbetsro. Dålig studiero och arbetsro skapar otrygghet, men det ser olika ut från klasser och program. Inte

sällan överensstämmer elevernas och lärarnas bild väl med varandra och de klasser med högst faktiska

studieresultat upplever en sämre studiemiljö och sämre studiero än andra klasser. Alldeles klart är att skolans

elever upplever att skolan tydligare behöver visa att de agerar på kränkande beteende. Även i det här fallet

önskar eleverna vara mer delaktiga och delaktiga i skolans värdegrundsarbete.

8



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

Som rektor utgår jag från våra gemensamma strategier som vi tagit fram inom NTI med pedagogiskt ledarskap,

kollegialt lärande och en effektfull undervisning.

Under en rådande pandemi krävs nya pedagogiska grepp och det kollegiala lärandet blir avgörande för det.

Lärteamet är forumet för detta och resultaten ser vi nedan. Utgångspunkten är alltid den lokala arbetsplanen

och de undervisningsfrämjande aktiviteter vi enats om.

Lärteam har samlats varannan vecka för Lärteam, á 2 timmar per tillfälle. Situationen med kombinerad när- och

distansundervisning gjorde att några i personalen arbetade hemifrån. Lärteam ägde därför rum på meet, med

material och inlämningar i Google Classroom.

I utvärdering som lärargruppen gjort vid terminsstarten 2021 noterades att olika projekt hade satts igång, men

att de inte alltid fått tid att landa, implementeras och avslutas. Coronasituationen påverkade självklart

situationen. Fortsatt fokus för det kollegiala lärandet har varit Lektionsdesign, vilket är relevant trots rådande

läge med fjärrundervisning etc. Implementeringen av boken Lektionsdesign:s åtta strategier eller faser knyter an

till flera av skolans mål, vilket gjorde den till en god resurs och fokusområde för Lärteam.

Fokus på Lärteam låg i att stärka teamkänsla och det kollegiala samarbetet, detta för att gemensamt kunna

driva projekt hela vägen.

Det kollegiala arbetet utifrån Lärteam har utgått från både teoretiska och praktiska moment. Som praktiska

moment har samtliga lärare auskulterat på varandra. Resultatet blev att alla kollegor auskulterade på minst en

kollega. I samråd med rektor beslutades att auskultationerna ska löpa som en kedja, istället för parform där

samma lärare blir besökt, och besöker, samma kollega. “Kedjan” skapade fler möjligheter till reflekterande

samtal, vilket var ett av målen för auskultationerna. Rektor sammanställde ett auskultationsschema, därefter

gavs två veckor till genomförande.
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Resultatet av lärarnas pedagogiska utveckling inom lärteamet utvärderas löpande under året i fyra stycken

viktiga enkäter. Dels två  undervisningsutvärderingar (Ht/Vt), Likabahandlings - och värdegrundsenkäten och

den stora elevenkäten. Allt sammantaget ger en tydlig bild av vår pedagogiska utveckling på skolan.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Under läsåret fördelades undervisningstiden utifrån en timplan framtagen av varje programlag med god

kunskap om elevernas behov. Sett till skolans elevresultat, har mer undervisningstid lagts på engelska,

matematik och svenska. Upplägget är annars traditionellt. Lektionens längd och fördelning justerades utifrån

lärarnas egna pedagogiska upplägg och önskemål. Under läsårets gång justerades tiden utifrån behov och

oförutsedda händelser som gjorde att vissa ämnen/kurser behövde mer tid. Den garanterade undervisningen

stämdes av med jämna mellanrum. Vi arbetar alla med en tydlig planering i Classroom utifrån samma modell.

Alla lärare ska dela Classrooms med varandra, öppna upp och vara transparenta. Lärargruppen har auskulterat
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på varandra och detta gör också att vi kan ge och ta av varandra och ta hjälp av varandra t.ex. vid sjukfrånvaro.

Att gå över till Classroom har gett positiva resultat. Områdesplaneringar körs helt på Classroom sedan ca 2 år

tillbaka. Uteslutande arbete utifrån Classroom, inte Schoolsoft, sedan 1 år tillbaka. Enligt UU har antalet röda

markeringar minskat på frågan “använder läraren digitala verktyg som Classroom”. Enligt UU har det blivit bättre

resultat gällande feedback via Schoolsoft, dock har antalet missnöjda (röda siffror). Det har blivit tydligare. Än

tydligare hoppas skolan bli nu när vi implementerar Studybee läsåret 21/22, vilket kommer göra att all samlad

kunskap om varje elev finns i en digital plattform och delas med alla berörda parter. Insynen är maximerad och

kan kommuniceras på ett kraftfullt sätt för ökad måluppnåelse.

Examensmålen behöver genomsyra undervisning och planering i högre utsträckning. I dagsläget utgår lärarna

främst från centralt innehåll och kunskapskrav. Ämnesövergripande projekt kommer öka införlivandet av

examensmålen. Vi behöver synliggöra examensmål, tydliggöra dem och ha dialog med dem med eleverna. Vi

har beslutat att vi ska synliggöra examensmålen mer nästa läsår. VI behöver avsätta tid till ämnesövergripande

projekt. För att dokumentera vilka prövningar som genomfördes under läsåret skapades ett prövningsdokument

där varje prövningsläraren uppdaterade allt eftersom prövningen fortlöpte så att både skolledning och mentor

kunde följa hur det gick.

För lärargruppen generellt upplever de utmaningen i heterogena klasser med många olika behov av

anpassningar. Ett viktigt generellt recept som kollegiet enats kring är framtagandet av gemensamma

lektionsstrukturer som skapar tydlighet.  Eleverna ser ett ökat behov av stöd  det stöd och tydliga extra

anpassningar. Detta framkommer vid LoV-enkäten och det tar vi fasta på som ett viktigt utvecklingsområde. Inte

minst ser lärargruppen behovet av specialpedagog på skolan.  Rektor ansvarar för att följa upp åtgärdsprogram

och handlingsplaner som tagits fram i ledningsgruppen och EHT. Skolan arbetar med regelbundna

Elevavstämningar där varje elev genomlyses av hela lärargruppen, för att nå elevernas fulla potential.

På frågan “läraren ger mig möjlighet att ha inflytande över undervisningens upplägg” har ökat från föregående

år resultatmässigt, vilket visar att lärarna ger fler möjligheter till inflytande.

Skolans strategier för bättre studie- och arbetsmiljö ligger i tydligare och skarpare ordningsregler. Receptet är

att krympa ner dem till tre kärnfulla och fungerande ordningsregler och implementera dessa i elevgruppen.

Elevgruppen har klart visa att de förstår vilka ordningsreglerna är, men de hade önskat vara en del av dess

framtagande. Att stärka de demokratiska processerna blir viktigt under läsåret 21/22.

De förstärkta ordningsreglerna och ett aktivt heltidsmentorskap har stärkt studiemiljön och arbetsron i de flesta

klasserna och det är glädjande.

Vidare behöver skolan arbeta med jämställdhetsfrågorna och minst all form av kränkande behandling, inte

minst i de förda vokabulären som förekommer i skolans homogena pojkklasser. Skolans tjejgrupp som leds av

kurator är ett exempel, men fortsatt arbete av heltidsmentorerna och lärargruppen  är nödvändigt. Detta då just

skolans flickor i enkäterna som gjorts tydligt är mindre trygga än pojkarna. Skolan ser ett behov att tydligt visa

hur den ingriper när kränkande behandling sker och hur den hantera detta. Rektor och kurator kommer under

läsåret 21/22 besöka åk 1 och 2 med målsättning att visa på de rutiner som skolan har i dessa frågor.
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Kollegialt lärande på NTI Gymnasiet Sollentuna

Vid det sista lärteamstillfället 6/5 gjordes en utvärdering av arbetet VT21. En diskussion fördes om

framgångsfaktorer, liksom utvecklingsområden framåt. På frågan om boken Lektionsdesign och dess nytta visar

utvärderingsenkäter att 10 av 12 svarande bedömt att lärteam motsvarat förväntningarna till en grad av 4 och 5

på en 5-gradig skala. I enkätsvaren kan bland annat läsas att Lärteam och arbetet utifrån Lektionsdesign har gett

“praktiska exempel för hur jag kan arbeta med klasserna”, “hur man kan ge feedback”, “inspiration till

undervisningen” med mera.

Att samarbeta genom lärteam har varit en god möjlighet för lärarna att utbyta tankar och erfarenheter, en viktig

del i det kollegiala lärandet. Varje lärteamstillfälle har innehållit minst ett diskussionsmoment där lärarna fått

utbyta erfarenheter. Diskussionerna, tillsammans med auskultationer, var de moment som skattades högst i

utvärderingsenkäten .

Utvärderingen av Auskultationerna som genomfördes i mars-april VT21 visar att auskultationerna varit ett

mycket uppskattat och framgångsrikt moment. Auskultationer, tillsammans med gruppdiskussioner, är det som

skattats högt utifrån nytta och användbarhet i utvärderingsenkäten. De frågor som specifikt riktats mot

auskultationerna visar att dessa varit mycket uppskattade och att de fungerat mycket väl. Metoden har varit

framgångsrik; majoriteten av lärarna berättar i undersökningen att de haft nytta av lärdomarna genom

auskultationerna i sin egen undervisning. 11 svarande av 12 önskar fortsätta med auskultationer. Flera tar upp

att de önskar fler auskultationstillfällen.

Slutsatser

1. Arbetet utifrån boken “Lektionsdesign” avslutas

Kommande års lärteam kommer inte utgå från boken Lektionsdesign. Däremot kommer flera av de

metoder och teman som behandlats i Lektionsdesign fortlöpa även nästa läsår. Formativ bedömning,

skapandet av ett tryggt klassrumsklimat, organisering av undervisningen för en ökad “vi-känsla” och

ökad differentiering är exempel på teman som kommer fortsätta behandlas 21/22. Undervisningen

behöver alltid utvecklas. Därför kommer undervisningsmetoder vara ett fortsatt utvecklingsområde för

skolan.

2. Arbetet med lektionsrutiner och -ritualer fortsätter

Lärarna har genom lärteam 20/21 fått med sig flera verktyg som kan användas i den dagliga

undervisningen. Ett exempel är klassrumsrutiner, för bland annat lektionsstart och lektionsavslut som

bestämdes 2019, som förtydligades genom lärteam. Flera av de kunskaper lärarna fått med sig genom

Lektionsdesign och lärteam, gruppdiskussionerna och auskultationerna, kommer således vara till gagn

för eleverna.

3. Auskultationer fortsätter

För att öka systematiken i kvalitetsarbetet kommer auskultationer fortsätta nästa läsår, med minst ett

tillfälle. Målet är att genomföra minst en auskultation på samma “kedjevis” under HT21 respektive

VT22. En del i denna ökade systematik är att ta fram verktyg för att mäta resultaten av
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auskultationerna, samt att säkerställa ett gemensamt beslut för de metoder som visat  sig vara

framgångsrika.

4. Ökad struktur i lärteam

Det fanns ett behov i början av VT20 att lärteam skulle ha tydligare ramar och en fast planering för

lärteam med start, uppgift, analys och avslut. Vid terminens sista lärteamstillfälle framgick att Lärteam

haft tydliga ramar och att man önskar fortsätta framåt på samma sätt.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Skolan har behov av att utveckla kommunikationen av bedömning och framförallt den formativa delen. Vi ser

det behovet i våra undervisningsutvärderingar som indikerar att “lusten att lära” behöver stärkas. Formativ

bedömning är på många sätt en nyckel i det arbetet. Samtidigt vet vi att just inspiration till sitt eget lärande varit

svårare detta år med huvudsakligen distansundervisning.

Karlstad Universitet höll förra året i utbildningen “Betyg och bedömning” och 93% av personalen har gått denna

utbildning, 100% av lärare och mentorer. I skolans lärteam arbetar lärarna kontinuerligt med sambedömning för

att stärka rättssäkerheten i bedömningar och stötta varandra i den formativa återkopplingen. Vidare har

lärargruppen stöd med betyg och bedömning inom det regionala samarbetet SKÖVE . Kontakt med andra1

ämneslärare av det slaget är fundamentalt viktigt för små skolor såsom NTI Gymnasiet Sollentuna. Inte minst

kräver arbetet med de nationella proven samarbete mellan ämneskollegor  och hittar lärargruppen inom det

regional samarbetet SKÖVE. I undersökningar ser vi att satsningarna ändå varit rätt och eleverna ser en

förbättring i detta arbete. Däremot har de haft synpunkter på planeringar och instruktioner från lärargruppen,

vilket gör programmet Studybee ytterst intressant för läsåret 21/22.

Gällande bedömning och APL har arbetat med LoopMe fortsatt. I LoopMe har eleverna skrivit  ner sina arbeten

och uppgifter baserat på deras APL-uppgifter, som ligger till underlag för bedömning som görs i samråd med

APL-handledare. LoopMe är ett bedömningsstöd och fungerar som en samlingsplats för APL, som bearbetats av

APL-samordnaren. Under trepartssamtalen har man utgått från LoopMe samt dokument framtagna av

programansvariga. Senaste APL-perioden visar att arbetet utifrån LoopMe fungerat bra, särskilt för elever som

legat på gränsen till ett icke-godkänt betyg, samt höjt upp betyg hos elever som legat mellan betygssteg. Detta

arbete fortsätter nästkommande läsår.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Resultaten visar att lärarna har blivit bättre på att ge feedback till elever som hjälper dem framåt i kursen,

enligt. Samtliga staplar i UU-undersökningen visar att vi arbetar bättre utifrån att ge hjälp och feedback, att göra

det tydligt för eleven för vad som krävs i kursen, hur man ligger till i kursen, med mera. Det syns en nedåttrend i

frågan “läraren ger mig tydliga förklaringar och instruktioner” vilket programmet Studybee som implementeras

1 SKÖVE är vårt regionala samarbete mellan skolorna: NTI Gymnasiet Sollentuna, Karlstad, Örebro, Västerås och
Eskilstuna.
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nästa läsår syftar att förbättra. En förklaring kan vara att lärarna är bättre att entusiasmera eleverna i

klassrummet, än över Classroom. Alla lärare behöver jobba på samma tydliga sätt i Classroom. Studybee kan

hjälpa med detta.

Tillfällen för sambedömning har skett löpande under året under några lärteamstillfällen och ska prioriteras

ytterligare nästkommande läsår. Lärarna har fått sambedöma i regionsamarbetet SKÖVE, vilket hjälpt

språklärarna på skolan att utveckla en sambedömning. Nationella prov har inte genomförts detta år vilket

medfört att lärare i MA/SVE/ENG inte haft tillfällighet att sambedöma utifrån nationella proven. Det

förekommer ett löpande samarbete över ämnesgränser på skolan vilket gynnar likvärdighet. Exempelvis har

SKÖVE-programmeringsgruppens tävlingar  ökat samarbetet. Även här har sambedömning genomförts med

konkret goda resultat.

Slutsatser

1. Studybee implementeras, processen sker med hjälp av förstelärare/Lärteam

2. Behov av ökad likvärdighet, t.ex. i hur vi ger feedback, hur vi utformar och samarbetar i Classroom

3. Fler tillfällen av sambedömning behövs och planeras in på lärteamstid

4. Fortsatt arbete med planering och sambedömning i region SKÖVE

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan bestod under läsåret 20/21  av rektor, skolsköterska, kurator och skolans två heltidsmentorer.

Elevhälsan hade under läsåret möten en gång varannan vecka för att arbeta med förebyggande arbete,

kartläggning, beslut om insatser och uppföljning av elevärenden. Under läsåret  har skolan inte haft en

specialpedagog eller skolpsykolog.

Under den rådande Covid-pandemin har skolan gått från att varit helt stängd 2 veckor innan jul HT20  till att

vara öppen olika dagar för olika klasser. Skolan ha sett behovet av att hålla en levande och  förebyggande dialog

med eleverna, och personalen emellan i dessa utmanande tider för att lära av varandra och hantera hälsa och

trygghet under den rådande pandemin på bästa sätt. Under året har elevhälsan haft ännu större och nära

översyn över de elever som haft särskilda utmaningar med distansundervisningen. De elever som visat behov

har fått  möjlighet att komma in på skolan även när det varit fjärrundervisning. Elevhälsan har under rådande

pandemin behövt vara mer uppsökande då vissa elever haft större frånvaro under distansundervisningen.

Mentor ansvarar för planering och genomförande av mentorstiden, som finns schemalagd för varje klass en

gång i veckan. Mentorstiden kan genomföras på många skilda sätt. Viktiga inslag är exempelvis: klassråd och

arbete med studieteknik; revidering och implementering av skolrutiner;samt policys som Brandskydd och

utrymning; planen mot diskriminering och kränkande behandling och ordningsregler. Vidare används

mentorstiden för att sprida skolinformation till eleverna och att sammanställa synpunkter som kommer från

eleverna och föra det vidare till exempelvis programansvariga, rektor eller annan lämplig person - beroende på
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vilka synpunkter det är. Mentorstiden används också för att arbeta med till exempel gruppdynamik, motivation

och andra stärkande aktiviteter.

Rektor och kurator genomförde en genomgång av planen mot kränkande behandling och diskriminering i

samtliga klasser under höstterminen. Under året genomfördes olika insatser för att arbeta med

värdegrundsarbete och mervärde för eleverna.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsans arbete har lyft eleverna och synliggjort elevernas behov på ett tidigt skede, vilket bidragit till att

eleverna har presterat bättre i skolan. Elevhälsan har arbetat med olika aktiviteter som har ökat elevernas

mervärde under året. Sen Pandemin har elevhälsan haft ett extrainsatt möte för att snabbt kunna styra hur vi

har stöttat elever och lärare på bästa sätt. Kontinuiteten i avstämningen har också det haft ett mervärde när det

gäller att snabbt få en överblick och vilka åtgärder som satts in för enskilda elever.

Elevhälsan såg under förra läsåret vikten av en bra introduktionsperiod för både elever i årskurs ett och årskurs

två och tre. Därav genomfördes  klassaktiviteter vid starten av läsåret för att bygga goda relationer föll mycket

väl ut. Planeringen av uppstarten behövs göras helst under slutet av vårterminen så att all personal är med i

planeringen.

Tidigt under terminen genomförde kurator och rektor en genomgång av planen mot kränkande behandling och

diskriminering med alla elever på skolan. Det har visat sig i tidigare elevenkäter från 2020  att andelen elever

som kände till planen ökade med den insatsen. Planering för liknande insats under nästa läsår.

De insatser som genomfördes för att uppmärksamma etnicitet och identitet började ett arbete med Mary

Juusela för föreläsningar och arbete men pga pandemin var vi tvungna att avbryta den då en tredjedel av

eleverna hann få den så vi  kommer fortsätta med detta  till nästa läsår HT 21 .

Trots pandemin har en hel del olika aktiviteter gjorts under året:  uppmärksammade “dagen för ungas psykiska

ohälsa” med kurator och Skolsköterska  Stegtävling, alla-hjärtans dag-firande även mervärde där eleverna och

lärare spelar kinect. Detta  genomfördes med mycket  gott resultat under året. Med de restriktioner skolan hade

pga pågående pandemin bjöd mentorer på grillade mackor på studietid  och våfflor på våffeldagen utomhus.

Avsaknad av specialpedagog har lett till försenade kartläggningar och utredningar, samt mindre individuell

stöttning till såväl elever som lärare. Skolan har försökt rekrytera en specialpedagog utan resultat. Detta har i

viss mån kompenseras under vårterminen av att en mentor på 10%  har fått ta över kartläggning och

utredningar.

Mentorer har arbetat för riktat särskilt stöd, anpassningar samt även kallat in elever till skolan för samtal, och

för att stötta eleverna i sitt skolarbete. Mentorer med samarbete med elevhälsan har under rådande pandemin

behöver vara mer uppsökande för elever med ökad frånvaro under distansundervisningen.

I samband med corona pandemin har kartläggningen i EWS:en inte gjorts och då inte heller använts som

tidigare. Det främsta verktyget blev då dokumentet “kartläggningen gym.examen.” och elevfokus-möten som

mentorerna hållit, samt även preliminära betyg i Schoolsoft samt kursvarningar. Uppföljning av särskilt stöd och
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åtgärdsprogram har inte följts upp i den takt arbetet görs normalt med specialpedagog under läsåret. Under

våren har skolan prioriterat elever i årskurs 1, då pedagogiska utredningar saknats. Mentorer fick i uppdrag i

avvaktan på en ny specialpedagog, att arbeta med att genomföra och sammanställa pedagogiska kartläggningar.

Det vi ser i resultaten är att det extrainsatta handledningstider med  mentorer och  samarbetet med lärare har

bidragit till att skolan nått högre gymnasieexamen och färre F, samt högre närvaro. Den skolgemensamma

studiestödstiden utökades och förlades andra tider på dagen enligt elevernas önskemål. Det gjordes också

försök att uppmuntra eleverna att stanna kvar i skolan och studera tillsammans.  Mentorer har haft

avstämningsmöte med eleverna en gång i veckan samt nära kontakt med vårdnadshavare. Mentorer har haft en

nära kontakt med undervisande lärare för att stötta lärare och elever.  Mentorerna har dagligen kontaktat elever

och vårdnadshavare för att få eleverna till skolan, och även att delta i fjärrundervisningen. Vid behov har eleven

också fått komma i kontakt med övriga elevhälsan. Uppföljning görs kontinuerligt med elev och vårdnadshavare.

Vi  har använt oss mycket aktivt av den pedagogiska kartläggningen, matriser och kursvarningar i schoolsoft.

Slutsatser

Elevhälsan behöver fortsätta arbeta för riktat särskilt stöd, anpassningar samt ge skolhälsans stöd vid behov.

Elevhälsan behöver under rådande pandemin fortsatt vara uppsökande och stötta elever med ökad frånvaro

under distansundervisningen.

Vi har satsat på att att arbeta med mervärde som har gett ett tydligt bra resultat bla med elevdelaktighet i

elevråd, mentorstid för klass gemensamma kvällsaktiviteter såsom tjejklubb HT 20, LAN m.m.

Vi behöver fortsätta arbeta med våra gemensamma arbetssätt och med de ordningsregler som implementerats

i klassrummen för studiero.

Elevhälsan ska fortsätta arbetet med att vara synliga i klassrummen och på skolan. Mentorer bjuder in till

uppstartssamtal med årskurs 1 redan vecka 37 för att säkerställa att alla elever och vårdnadshavare upplever att

de får det stöd och de anpassningar som gör att de lyckas på bästa sätt. Utifrån dessa samtal kan lärarna sedan i

det kollegiala lärandet hjälpas åt att hitta arbetsmetoder som undanröjer de svårigheter som finns i klasserna.

Utifrån Likabehandling- och värdegrund enkätens resultat kommer arbetet med frågor om etnicitet, identitet

och tolerans för allas lika värde att fortsätta under kommande läsår. Vi kommer även att ha ett fortsatt

samarbete med Mary Juusela från Lika Olika för ett större arbete både med personal och elever.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

På TE-programmet har vi samarbetat med KHT, mot teknik och programmering. Under flera år har detta

samarbete vuxit fram vilket fortsätter framöver. Relevanta studiebesök har dock inte genomförts; detta kan vara

spelprogrammering. Covid har självklart detta år varit främsta orsaken till uteblivna studiebesök. Ser vi på

Elprogrammet (IT) så har inte programråd ägt rum i den utsträckning vi önskat. Elprogrammet (IT) samverkar

med andra NTI-skolor, men hela NTI har ingen utarbetad plan för samverkan mellan olika IT-program.
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Ett viktigt inslag är vårt arbetet med certifiering,  och här ser vi behovet för att samarbeta med APL-handledare.

Feedback från dessa ger information om vad arbetsmarknaden vill ha och vilka certifieringar som är aktuella

och relevanta. Ännu viktigare för oss är vårt fortsatta utvecklingsarbetet med  APL; APL-platser ska fortsätta

vara programspecifika. Vi försöker erbjuda praktikplatser som matchar elevernas program och inriktning.

Utlandspraktik uppmuntrar vi och vi försöker hjälpa till i den mån vi kan. SKÖVE-samarbetet har gett möjlighet

att samverka med övriga skolor; dock inte med andra Stockholmsskolor. Studie- och yrkesvägledare på skolan

har haft ett visst samarbete med övriga lärare men SYV-innehållet har inte varit involverat i alla kurser. Ett sätt

att stärka våra band till universitet och högskola är att införa högskoleprov på ett mer strukturerat sätt, och

tänkta årskurser är åk 2-3. Lärarna arbetar löpande med att försöka få in utbyten med företag och

organisationer, men det behöver prioriteras ytterligare 2021.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Resultaten har detta år lägre än vanligt, men det skall sägas att det har varit ett tufft år med en pandemi som

legat som en brandfilt över allt och alla kontakter vi arbetat fram. Vi hoppas på stor förbättring kommande läsår.

Resultatet från detta år har varit:

- Få genomförda studiebesök

- Bra samarbete med andra NTI-skolor, t.ex. på IT-programmet (Elprogrammet)

- Bra utfall gällande APL-platser och ett förbättrat samarbete mellan  APL-handledare, t.ex. vilka

certifieringar som är relevanta etc.

Slutsatser

● Fler studiebesök på företag, högskola och universitet

● Fortsätta med att hitta bra relevanta apl-platser

● Ökat samarbete kring program- och examensmål mellan IT- och TE-lärare behövs

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

APL-arbetet var under läsåret fördelat på flera medarbetare, men framförallt på APL-samordnaren som varit

ansvarig för att skapa bra och programinfärgade APL-platser. Vidare ligger det på APL-samordnaren att

organisera APL-platserna så att elevernas utbildning fullgörs tillfredsställande. . För att kvalitetssäkra APL har en

utbildning genomförts av APL-samordnaren, APL- utvecklarutbildningen från Skolverket. Övriga var ansvariga för

eller delade en eller flera specifika uppgifter, exempelvis anskaffningen av APL-platser.

Trepartssamtal har genomförts av betygssättande lärare. Vi fortsätter att utveckla APL; APL-platser ska fortsätta

vara programspecifika. Vi försöker erbjuda praktikplatser som matchar elevernas program och inriktning.
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Gällande bedömning och APL har arbetat med LoopMe fortsatt. I LoopMe har eleverna skrivit  ner sina arbeten

och uppgifter baserat på deras APL-uppgifter, som ligger till underlag för bedömning som görs i samråd med

APL-handledare. LoopMe är ett bedömningsstöd och fungerar som en samlingsplats för APL, som bearbetats av

APL-samordnaren. Under trepartssamtalen har man utgått från LoopMe samt dokument framtagna av

programansvariga. Vi använde digitala kontrakt.

Bedömning av arbetet på APL genomfördes av yrkeslärare utifrån det som framkommit på trepartssamtalen.

Utvärdering genomfördes av APL-samordnaren.

APL utomlands genomfördes av annan än APL-samordnare. Två elever genomförde APL i Malta, via distans, så

kallad virtuell APL. Vi var den enda NTI-skola som hade handelselever på virtuell APL.

Utvärdering av APL

Jag är stolt över vårt genomförda läsår beträffande APL-verksamheten. Resultaten nedan tycker jag tydliggör

detta väl.

På Handels- och administrationsprogrammet fick alla elever en APL-plats och genomförde sin APL.

Majoriteten av eleverna på EE-programmet fick en APL-plats. Av EE Åk 2 fick 20 av 24 elever APL-plats. Övriga

hade skolförlagd APL med APL-specifika uppdrag, vilka handleddes av APL-samordnare och kursansvariga lärare.

20 av 22 elever i EE Åk 3 hade APL-plats. Kvalitén på de APL-platser som vi har haft på båda våra yrkesprogram

har varit mycket goda och vi är glada att förra årets APL -platser är intresserade av samarbete även detta år.

Senaste APL-perioden visar att arbetet utifrån LoopMe fungerat bra, särskilt för elever som legat på gränsen till

ett icke-godkänt betyg, samt höjt upp betyg hos elever som legat mellan betygssteg. Detta arbete fortsätter

nästkommande läsår. NTI Sollentuna utsågs till pilotskola för LoopMe-projektet. Vi var den enda NTI-skola som

hade handelselever på virtuell APL.

Flera handledare imponerades av NTIs höga APL-kvalitet och NTI Gymnasiet Sollentuna uppmärksammades av

Academedia för sitt fina internationaliseringsarbete inom just APL.

Slutsatser

● Hög nivå på APL-platser, bransch-specifika

● Flera framgångar med APL-arbetet; LoopMe, digitala kontrakt, virtuell APL

● Trots covid var majoriteten av elever ute på APL

● Vi fortsätter på liknande sätt nästkommande år
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

I elevundersökningen från 20/21 framgår glädjande att både trivsel och rekommendation ökar med all önskvärd

tydlighet. Detta trots att undervisningen ändå sjunkit något. Självfallet kan Covid vara orsaken till det mesta

men vi måste ändå lägga actions på det som skall främja undervisningskvalitén. Medarbetargruppen har i sitt

arbete påtalat följande actions och vår arbetsplan för 21/22 präglas av detta.

1. Vi inför Studybee för bättre formativ återkoppling, bättre struktur, insyn och samarbetsvinster. Elever

och vårdnadshavare kommer av allt att döma kunna ha fullständig information om nuläge och arbetet

framåt.

2. Rekrytering av specialpedagog för att implementera elevanpassningar på bästa sätt, samt utreda elever

med särskilda behov.

3. Gemensamma och delade Google Classroom för att förbättra samplanering och möjliggöra

välbalanserade examinationsscheman för våra elever.

4. Skapa en plugg-kultur som präglas av klubbar och annat som skapar mervärde för eleverna.

5. Främja god studiero i klassrummet och skapa ordningsregler som verkligen fungerar.

6. Elevavstämningar som tidigt ringar elever med behov av anpassningar.

7. Genomför intervjuer i TE19 och TE20 för att stärka input av vad som behöver förbättras i den

förmedlade undervisningen.

8. Mentorskapet kan stärkas i samarbetet med SYV för att skapa tydlig målbild för eleverna, dvs vilka

möjligheter avslutade studier hos oss möjliggör.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Gymnasiet Sollentuna är NTI Gymnasiet Macro AB, som är en del av AcadeMedia.

NTI Gymnasiet Sollentuna 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 Sollentuna

Utbildningar och elever

En liten skola där vi ser alla, känner alla, skapar samhörighet och gemenskap.

Majoriteten av eleverna är  pojkar och teknikprogrammet är högskoleförberedande och El- och

energiprogrammet  är yrkesförberedande.

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

EE-programmet 30 24 22

TE-programmet 28 30 22

HA-programmet 0 22 14

Totalt* 58 76 58

*Antal elever oktober 2020

Personal

Skolan består av:

Rektor, en biträdande rektor, två heltidsmentorer, specialpedagog, kurator, SYV, skolsyster,  it-tekniker och 11st

lärare varav två stycken förstelärare

Organisation

Skolan leds av skolledningen bestående av rektor och biträdande rektor. Till sitt stöd har skolledningen

ledningsgruppen som består av programansvariga, heltidsmentor, pedagogisk utvecklingsledare och

förstelärare. Dessa utgör själva basen för den pedagogiska driften på skolan. Skolan har olika mötesformer för

att skapa inkludering och kraftfulla beslut. EHT-teamet träffas regelbundet för att sätta in insatser på individ och

gruppnivå. Lärarna träffas i lärteam och i arbetslaget för det pedagogiska utvecklingsarbetet och hantera
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praktiska frågor och planera. Arbetslaget träffas även regelbundet för att göra elevavstämningar och därmed

genomlysa samtliga 197 elever på skolan.  Eleverna träffas i elevrådet som i sin tur träffar rektor.

Lokaler

Skolans lokaler karaktäriseras generellt som fräscha, ljusa och luftiga. Till hösten 2021 kommer både ventilation

och värme renoveras för att ytterligare förbättra inomhusmiljön. Skolan har hela plan 1 i byggnaden. På plan 2 +

delar av plan 3 återfinns en annan skola. Matsal finns på plan 3 och delas med annan skola. Maten levereras

utifrån. Skolan har Ingen egen idrottshall utan hyr plats i Satelliten som ligger förhållandevis nära. Skolan har en

väl utbyggd makerspace som används flitigt i den pedagogiska verksamheten. Vidare finns AR/VR lab, Bibliotek,

Lounge, Grupprum och salar. Skolan har några specialsalar och ett IT-lab för kurser och moment som kräver

hantering av hårdvara samt annan mer hantverksmässig utrustning. T.ex. montering och demontering av

datorer. Det finns också en fullt utbyggd datorsal för e-sport där eleverna får tillgång till datorer och annan

utrustning som klarar av de höga krav som dagens spel kräver.
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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

24



Trygghet
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Upplevd kvalitet
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