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REKTOR HAR ORDET

NTI Gymnasiet i Södertälje är en växande skola med ca 165 elever fördelade på två program och två klasser per

årskurs. Vår skola erbjuder en, för kommunen, unik utbildning inom programmering, teknik och IT och

personalgruppen är en sammansvetsad och erfaren grupp som växer med något tillskott varje läsår och som

med sina olika kompetenser möjliggör utveckling inom vårt prioriterade mål; att bli det självklara valet för en

elev med intresse för framtidens yrken inom IT och programmering.

Vi arbetar målmedvetet mot en kvalitativ och relevant undervisning. Skolans prioriterade områden läsåret

20/21 med närvaroarbete och undervisningskvalitet i spetsen ledde till många intressanta pedagogiska

utmaningar och diskussioner. Vi kan också i backspegeln se tillbaka på ett år med ökade utmaningar i

elevgrupperna, utmaningar som speglar ett samhällsklimat som i vår kommun bitvis är hårt och socialt utsatt.

Samhällets närvaro inom skolans väggar är alltid tydlig och med några års eftersläpning kan vi se att de

utmaningar vår kommun och vårt land står inför även utmanar oss i skolans värld.

Året som nu påbörjas kommer med all säkerhet att bjuda på liknande utvecklande utmaningar. Skolans arbete

med fokus på undervisning, trygghet och en förbättrad närvarokultur står fast och utgör vår stomme men i år

rustar vi för att möta de behov i form av utsatthet och marginalisering som många av våra elever kommer med

till oss.

Jag vill som skolans ledare fortsätta utveckla arbetet med att ta tillvara på all den kompetens som finns i skolans

lärarteam och mejsla fram en undervisning som är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar.  Mitt ledarskap går

ut på att alla har rätt till en god gymnasieutbildning, oavsett bakgrund och utgångspunkt och har rätt att mötas

på sin individuella nivå. Jag ser det som särskilt viktigt i en kommun som Södertälje att verka för att alla får en

väg in i en framtid. Mitt ledarskap brinner för den pedagogiska utvecklingen och i år vill jag fortsätta leda vår

skola i bräschen för Södertäljes gymnasieskolor mot en trygg, integrerad och kunskapsbaserad framtid.

/Malin Gustafsson, rektor NTI Gymnasiet Södertälje.
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VÅR VISION

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

Vår kvalitetsmodell

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar

förutsättningar för utbildningens och undervisningens

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av

t.ex. sammansättning av personal och elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten

i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken

utsträckning vi når de nationella målen.

AcadeMedias framgångsfaktorer

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

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

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

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

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

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

behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denna kvalitetsrapport.

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

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

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse

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

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

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

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

(Se bilaga 2)
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RESULTATREDOVISNING

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

läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

Avgångselever

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM

Det är givande att se att våra ansträngningar under året gav resultat och visade en fin ökning av andel elever

med gymnasieexamen. Vi har i flera år haft elevgrupper med många elever med NPF och så även i år. Det

glädjande är att vi lyckas nå dem på ett bättre sätt i år än tidigare.
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)

9,1 procent av de elever som läser vårt yrkesprogram gör val under åren hos oss som ger dem en

grundläggande högskolebehörighet. Vid en första anblick känns siffran låg men eftersom vi arbetat hårt med att

få våra yrkeselever att känna stolthet i en yrkesexamen känns det bra att så många “vågat välja” en

yrkesexamen och i gengäld kunnat få med sig en högre gymnasiebetygspoäng.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)
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Vi har en bit kvar på totalen för att nå vårt mål att alla elever ska gå ut med en genomsnittlig betygspoäng som

ligger över rikssnittet även om vi når det målet på vårt högskoleförberedande program. Många av de elever som

läser yrkesprogrammet hos oss har en kämpig tillvaro utanför skolan och för många kommer skolan i andra,

tredje eller kanske till och med fjärde hand. Vi är glada att så många som 86% får en examen. Arbetet med att

nå högre resultat för varje elev fortsätter.

BETYGSFÖRDELNING
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Vi ser en stabil men alltför hög nivå av satta F-betyg. När vi analyserar föregående års resultat med de

elevgrupper som varit kan vi se en tydlig koppling mellan höga nivåer av F-betyg och elevernas modersmål och

språknivå. Vi arbetar språkutvecklande på skolan sedan många år men det är tydligt att vi måste anpassa

undervisningen ytterligare för våra elever som har svenska som sitt andraspråk i allmänhet men naturligtvis för

våra nyanlända elever i synnerhet. Svenska, matte och engelska sticker ut som fortsatta utmaningar.

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

Vi kan med glädje konstatera att våra elever känner sig trygga på skolan och det är också den känsla som

förmedlas vid samtal i mentorsgrupperna och i klasserna. Däremot ser vi fortsatta utmaningar med studieron

och den är också ett prioriterat utvecklingsområde på skolan i år. Även värdegrundsarbete är ett fokusområde

på skolan i år och eftersom endast 73% upplever att eleverna på skolan behandlar varandra väl så känns det

som en god prioritering.
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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

NTI Gymnasiet i Södertälje har en traditionell undervisningsmodell med schemalagda, lärarledda lektioner på,

som standard, 80 minuter. Generellt har varje 100-poängskurs två sådana lektioner utlagda varje vecka om

kursen löper över hela läsåret. Varje år, eller vid behov under läsåret,  görs en genomgång av kursresultaten och

de utmaningar som skolan står inför, för att omfördela undervisningstiden så att t ex matematikkurserna i år får

mer undervisningstid eftersom vi ser att resultaten i de kurserna kräver mer tid.

Matematiken är genomgående en stor utmaning hos oss, i samtliga kurser. I somras erbjöd vi lovskola för de

elever som fått betyget F i någon mattekurs men vi ser att det trots sådana insatser, utökad undervisningstid

och nytt, digitalt läromedel kvarstår utmaningar. Nytt för i år är att vi infört två-lärarskap i samtliga mattekurser i

åk 1. Vår förhoppning är att en ytterligare mattelärare i klassrummet bättre ska kunna fånga upp sådant som

upplevs som svårt och även ska kunna bidra till ökad studiero och ett lugn. Två-lärarskapet är nytt för oss och

det är infört även i svensk-kurserna i åk 1 eftersom vi även där, varje år, ser att resultaten sviker.

För att lärarna i dessa kurser ska få möjlighet att planera och strukturera sin undervisning i det nya

tvålärarskapet har vi även sett över vår lärteamstid, det vill säga den tid i veckan som är vikt åt pedagogisk

fortbildning och kompetensutveckling. Vi har på lärteam i alla år arbetat gemensamt med utvecklingsområden

som språkutvecklande arbetssätt eller bedömning för att ta ett par exempel. I år testar vi en mer uppdelad

lärteamstid där det gemensamma består av NTI Inkubator och EWS, övrig lärteamstid är mer individbaserad

utifrån den enskilde pedagogens önskemål samt skolans fokusområden; värdegrundsarbete, studiero, närvaro

och ledarskapet i klassrummet. Individuella utvecklingsplaner utformas för respektive lärare beroende på just

hens utmaningar och utvecklingsbehov. Vi hoppas på så sätt att kunna bidra till känsla av meningsfullhet och

engagemang i det kompetensutvecklande arbetet.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande
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Årets elevenkät visade på ett värde på 70 på frågan Jag är nöjd med undervisningen på min skola. Det är ett

resultat som förbryllar något eftersom de individuella undervisningsutvärderingarna som varje enskild lärare

genomför varje år visar på högre resultat med något undantag. Vid analyserande diskussioner med klasserna

framkommer förklaringar som “dålig arbetsro på matten”, “tråkig undervisning i programmering”. Vi ser att

studieron generellt är ett problem i två av sex klasser och måste adresseras, men vi ser även att flera av våra

lärare behöver stöd i att uppdatera och utveckla sin undervisning. Förhoppningen är att skolans satsning på nytt

Makerspace och fokus på VR/AR/AI i programmeringen ska bidra till en positiva utveckling av undervisningen.

En av skolans förstelärare har i uppdrag att inom ramen för sitt förstelärarskap utveckla den delen av vår

undervisning.

På NTI Gymnasiet Södertälje arbetar vi med undervisningsmodeller som samtliga lärare ska arbeta utifrån.

Lärarlaget läste förra året gemensamt Helena Wallbergs Lektionsdesign för att dels utveckla sin egen

individuella klassrumspraktik, men också för att arbeta enhetligt och strukturerat på skolan. Detta arbete

innefattar exempelvis startblock, gemensam avslutning, fokus på ledning och stimulans för att minimera de

extra anpassningar som behövs. Vi har alltid arbetat mycket med extra anpassningar, men när en lärare till slut

har alltför många extra anpassningar i varje klass och för flera olika elever blir det till slut omöjligt att arbeta

effektivt med de eleverna. I stället har vi lagt fokus på ledning och stimulans för att lättare täcka in en hel klass

och alla elever. Skolans andra förstelärare ansvarar för det pedagogiska arbetet i lärteam och planerar och

strukturerar det arbetet tillsammans med rektor.

I EWS-arbetet* ser vi våra elever och deras utmaningar omedelbart och kan sätta in åtgärder tidigt vid behov. I

år tar vi EWS-arbetet med oss in i det för oss nya verktyget StudyBee med förhoppningen att det ska möjliggöra

för vårdnadshavare att synkront med oss kunna följa sitt barns resultat och skolgång.

*EWS = Early Warning System, ett digitalt system där varje elev synliggörs och där ett arbetslag kan identifiera

utmaningar på både individ-, grupp- och kursnivå.

Normer och värden

På NTI Södertälje ser vi, sedan ett par år tillbaka, en spegling av en allt tuffare samhällsutveckling med en ökad

segregering och stora sociala utmaningar hos allt fler av våra elever. Hos oss kan det manifestera sig i ett

olämpligt språkbruk och en yttring av åsikter som står långt ifrån vår värdegrund och vårt samhällskontrakt.

Eleverna tar naturligtvis med sig samhället in i skolan och vi blir en viktig aktör för att skapa alternativ och

motpol.

Naturligtvis arbetar skolan redan mot kränkningar enligt de sju diskrimineringsgrunderna men vi ser ett behov

av att vidga synen på vad som är kränkande och att agera med kraft även vid sådant som faller utanför

diskrimineringsgrunderna men ändå kan upplevas som stötande. Med detta i tanken lyfte vi fram

värdegrundsarbetet som ett av skolans fokusområden för året.
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Vi vill också uppdatera och ge elevrådet ett ansiktslyft i strävan att öka elevernas känsla av delaktighet och

elevdemokrati. Elevrådet får en lärarrepresentant som kan hjälpa till med styrning och arbetssätt och vår

förhoppning är att de ska bli en viktig aktör i dialogen mellan elev/lärare/skolledning.

Vårt arbete med värdegrund och värderingar i år kommer att fokusera på elevens trygghet och elevens roll,

blivande roll och del i ett samhälle. Skolan ska vara en frizon från hårt, kränkande eller på annat sätt olämpligt

språk och naturligtvis ska skolan ha en tydlig nolltolerans till olämpliga och kränkande yttringar i klassrum,

korridorer, matsal och överallt där vi som befolkar skolan och samhället vistas. Vi vill att skolan ska erbjuda

tydliga alternativ till ovanstående yttringar och att vår undervisning genomsyras av detta synsätt. I skolans

arbetsplan står de aktiviteter som ska främja detta arbete formulerade så här:

1. Kraftfullt agerande mot allt språkbruk som kan anses olämpligt i sociala sammanhang.

2. Proaktivt arbete i mentorsgrupperna på mentorstid i form av diskussioner och samtal kring dessa

frågor.

3. Utbildningsinsatser av EHT på temadagar och av pedagogerna i de olika kurserna.

4. Fortsatta och utökade kränkningsanmälningar.

Elevens inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen har visat sig vara en svårare nöt att knäcka.

Elever och lärare har olika syn på hur detta upplevs. Lärarna upplever i samtal och diskussioner att man

erbjuder och uppmuntrar elevinflytande i sina klassrum, medan många elever inte alls ser det på samma sätt. Vi

hoppas att elevhälsans arbete ute klassrummen ska kunna sätta fingret på vad diskrepansen beror på och hur vi

kan åtgärda den.

Kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet på NTI Gymnasiet i Södertälje manifesterar sig främst genom den gemensamma

lärteamstiden som består av två timmar  varje vecka, vikt åt kompetensutveckling, fortbildning och pedagogiska

spörsmål. I år kommer vi att revidera lärteamsarbetet en del, dels beroende på önskemål från lärarna men

också på grund av att vi ökar i storlek och därmed antalet lärare. Behoven skiljer sig åt mellan olika lärare och

individer. Vi vill i år kunna rikta arbetet mer mot den individuelle läraren och därmed skapa ett engagemang och

en delaktighet. En del av lärteamstiden kommer dock att vara gemensam och då med fokus på ledarskapet i

klassrummet och de effekterna på upplevelsen av undervisningen som vi hoppas att det ska generera.

Vi arbetar med förbättringscykler i det gemensamma kollegiala arbetet. De är etablerade som en naturlig del av

lärteamets arbetssätt och yttrar sig i arbetssättet aktionsforskning som vi “omedvetet” arbetat med i flera år

men som i år kommer att formaliseras utifrån det arbetssätt som beskrivs i boken Aktionsforskning i praktiken

av Karin Rönnerman (red.). De cykler som tidigare dokumenterats i lärarens individuella utvecklingsplan får nu
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tydligare form och transparens i lärteamets gemensamma arbete, då de lyfts på gruppnivå för att i en trygg

miljö diskuteras och analyseras.

SLUTSATSER

Våra undervisningsutvärderingar visar generellt goda omdömen om lärarens undervisning, ofta mycket goda. Vi

har en del utmaningar hos ett fåtal lärare och då gäller det främst ledarskapet i klassrummet. Vi hoppas att vi,

genom att individualisera lärteamet och i det kollegiala lärandet dra nytta av best practise hos kollegerna, stärka

även de som behöver stöd i denna del av sin profession.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Betygsättning och bedömning har under flera år varit ett fokusområde på skolan. I år är det inte ett uttalat

utvecklingsområde, men naturligtvis är det allestädes närvarande i skolvardagen.

Samtliga lärare på skolan, med undantag för två nyanställda lärare, har gått bedömningskursen Betyg och

bedömning i Karlstads universitets regi, alternativt i AcadeMedias regi när de sedan tog över konceptet. Vi har

nu kommit långt i arbetet med en samsyn kring vad kunskap är och vad som ska bedömas och hur. Fortsatt

behöver vi möjliggöra sambedömning och möjlighet till bedömningsdiskussioner mellan lärare på olika skolor

eftersom det alltjämt är så att de flesta lärare på vår skola är ensamma i sina ämnen och i sin bedömning.

För att säkerställa att betyg och bedömning är fortsatt på agendan i skolans kontinuerliga pedagogiska arbete

har nedanstående punktlista sammanställts för att möjliggöra en säker bedömning:

● Lärare ges tid att sambedöma efter exempelvis stora gemensamma prov samt att diskutera sin

bedömning med ämneskolleger och specialpedagog.

● Gemensamma studiedagar med systerskolor i regionen ger lärarna tillfälle att även resonera med

lärare utanför den egna skolan.

● Vid faktisk betygsättning sambedömer lärare i fall där det är otydligt vilken bedömning som ska göras.

En lärare som bedömer i en kurs hen inte har behörighet i (gäller en lärare i en kurs) får

bedömningsstöd och hjälp av ämneskollega samt specialpedagog i bedömningsförfarandet.

● Undervisningen har ändrats för att i högre grad ligga i nivå med de nationella proven och så att

eleverna i högre grad är förberedda på de dessa prov.

● Skolverkets Bedömningsportal har använts i samtliga kurser där material finns, för att ge stoff och

bedömningsstöd då NP utgick. Även Kunskapsmatrisen användes av samma anledning.
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Utvärdering av bedömning och betygsättning

Vi känner oss trygga med att bedömningen och betygsättningen på skolan är rättssäker, professionell och väl

genomförd. Det är glädjande att diskrepansen mellan exempelvis nationella prov och kursbetyg minskat och i

undersökningar förmedlar elever att de är nöjda med den information de erhåller avseende sin

kunskapsutveckling och de betyg de tilldelas.

Med ovanstående sagt har vi en del utmaningar kvar avseende betygsättningen och de valörer på betyg som vi

delar ut. F-faktorn är större hos oss än vad som kan anses acceptabelt. Visserligen är 98% av eleverna på skolan

pojkar, och pojkar har generellt högre andel F-betyg samt lägre betygsvalörer än flickor. Dessutom är en stor del

av våra elever från socioekonomiskt utsatta familjer med lågt utbildningskapital och det kommer naturligtvis att

speglas i våra resultat. Därmed inte sagt att vi kan vila på lagrarna i frågan. Vi behöver naturligtvis fortsatt

arbeta med frågan på skolan.

För att på ett enkelt och kontinuerligt sätt förmedla betygsättningen och lärarbedömningarna till elever och

vårdnadshavare är det en stående punkt på dels mentorstiderna och dels på utvecklingssamtalen som sker en

gång per termin. Det är också en kollegial diskussion som pågår ständigt i och med EWS-möten* med fokus på

individ-, grupp- och lärarnivå. I år introduceras EWS-arbetet i ett nytt verktyg, StudyBee, som än tydligare

förmedlar information till vårdnadshavare och elev, oberoende av om den förmedlas muntligt av läraren eller ej.

Det ska bli spännande att se om den utökade dialogen med hemmen ger synliga resultat i elevernas

kunskapsutveckling.

Andra resurser som hjälper lärarens bedömning och betygsättning är Skolverkets bedömningsportal och till

exempel Kunskapsmatrisen som syftar till att sammanfatta kurser på samma sätt som nationella proven. e

*EWS=Early Warning System, ett digitalt system som synliggör elevernas utveckling mot kunskapsmålen

fortlöpande.

Slutsatser

Vi känner oss trygga med att det arbete som beskrivs ovan ska vara tillräckligt i år för att fortsatt stärka arbetet

och bidra till att bedömning och betygsättning blir allsidig och likvärdig.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoarbetet på NTI Gymnasiet i Södertälje är stabilt och strukturerat efter flera år av samma personer i de

olika rollerna. Goda rutiner har arbetats fram och en trygghet genomsyrar arbetet i vem som ska göra vad inom

vilken profession.

Elevhälsoteamet på skolan består i vardagen av rektor, skolsköterska (20%), specialpedagog (50%) och kurator

(20%) med skolpsykolog och skolläkare i stöttande funktioner och även delaktiga i uppstart och utvärdering.

Känslan av att elevhälsoarbetet egentligen skulle kunna bestå av tjänster på 100% på samtliga funktioner är
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ständigt närvarande och otillräcklighet präglar ofta upplevelsen av arbetet i de här frågorna. Med det sagt har

vi, med de förutsättningar som ges, ett gott arbete som alltmer fokuserar på det främjande arbetssättet, även

om åtgärdande arbete alltid är ofta förekommande.

Vår största utmaning i elevhälsoarbetet är att få till tillfredsställande informationsflöden mellan EHT och

personalgruppen i stort. EHT har en återkommande punkt med uppföljning och nya ärenden på personalmötet

och närvarar varje vecka vid mötet för att kunna ge återkoppling och stöttning i enskilda ärenden. Den här

sortens arbete består ju dock av frustrerande och engagerande frågor som naturligtvis ofta upplevs som

otillräckligt, det speglas också i den feedback som EHT får in av lärarlagen.

Eftersom närvaro är en prioriterad fråga för skolan är det naturligtvis ett ständigt arbete i EHT. Skolan arbetar

med Närvarolyftet sedan ett år tillbaka och i det arbetet är EHT i högsta grad involverade. I år är vårt fokus

särskilt att säkerställa att eleverna kommer tillbaka till skolan efter ett år präglat av fjärrstudier. Många av våra

elever har utmaningar hemma, där man förväntas bidra till familjens försörjning samtidigt som man studerar.

Naturligtvis ställer det till det för elever som redan har stora utmaningar i skolan med låga resultat och stora

svårigheter med språket. I år har EHT särskilt informerat om vikten av närvaro i skolan och det samhällsstöd som

finns att få som familj på föräldramötet för åk 1. Förhoppningen är att alla inblandade ska kunna förhålla sig till

vikten av en fungerande skolgång och skolans förväntningar på elev och vårdnadshavare.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi ser en stor förbättring i vårt arbete med rutiner och struktur för elevhälsans arbete. Specialpedagogen har

tydliga rutiner för pedagogiska utredningar, utformningen av åtgärdsprogram samt uppföljning av dessa. Årets

arbete och utmaningar kommer till stor del bestå i att skapa än bättre informationsflöden samt att ytterligare få

till arbetet med de främjande insatserna för att på sikt bygga bort det åtgärdande arbetet i så hög grad som

möjligt. Nytt för i år är att kurator även är stöttande mentor i åk 1. Förhoppningen är att hon ska avlasta och

stötta huvudmentorerna men även genom mentorskapet få en naturlig ingång till det pedagogiska arbetet på

skolan.

Slutsatser

Vi ser att vår stora utmaning är det främjande arbetet. Nedan punktlista får illustrera hur vi vill arbeta

främjande kommande  läsår. Vi vill förutom den utmaningen klappa oss på axeln och glädja oss åt att vi ofta är

framgångsrika i vårt EHT-arbete och att vi ofta kan utvärdera och avveckla utformade åtgärdsprogram på grund

av lyckade resultat. Åtgärderna som sätts in är relevanta och effektiva.

Främjande insatser på NTI Gymnasiet Södertälje:

● Elevhälsosamtal för samtliga i åk 1 med skolsköterska

● Trygghetsvandring på skolan i september med rektor, kurator, elev- och lärarrepresentant i syfte att

finna och bygga bort otrygga miljöer

● Dubbelt mentorskap för att stärka upp och trygga varje mentors arbete

● Inläsningstjänst för samtliga elever
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● Lektionsstrukturer som främjar lärandet för alla, exempelvis startblock, gemensam och tydlig start och

avslut av lektion

● Obligatoriska planeringssamtal med specialpedagog för undervisande personal för att säkerställa

ledning och stimulans, bedömningsvariation och varierad undervisning

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

NTI Gymnasiet Södertälje har organiserade samarbeten med exempelvis UF, Erasmus+ och YH och KTH i

Södertälje. Via Erasmus+ har vi möjlighet att erbjuda både elever och personal utbildning och

yrkeslivserfarenhet utomlands, och via KTH och YH håller vi våra utbildningar relevanta och uppdaterade.

Ett nytt samarbete sedan något år tillbaka är med företaget Certiport som erbjuder certifieringar inom IT och

programmering. Den här sortens certifieringar är en viktig konkurrensfördel för eleverna som senare ska ut i

arbets- och näringsliv.

Arbetet med certifieringar, utlandspraktik mm har hittills varit en bonus, en chans, för elever som visat på

ambition och arbetsvilja, men i år hoppas vi kunna erbjuda än fler den här möjligheten.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Vi tror att vår utökning av certifieringsmöjligheter och chanser till utlandspraktik mm ska motivera och inspirera

elever som har svårt att se meningen med sitt arbete. Vi hoppas också att det ska få fler elever medvetna om

skolans samarbeten och samverkan med olika aktörer i samhället utanför skolan. För att uppnå detta kommer

certifieringsprocessen vara en del av flera av skolans kurser under året. En genomgången certifiering i slutet av

kursen hoppas vi ska komplettera kursbetyget på ett bra sätt.

Eftersom skolans utbildningar i hög grad tilltalar pojkar kommer i år ett samarbete med initiativet Kvinnovation

inledas med målet att attrahera även flickor att utbilda sig inom teknik och IT.

Slutsatser

I år vill vi att alla elever som går på skolan ska känna till och vilja inspireras av de samarbeten vi har på skolan.

Föregående års certifieringar, 12 st, ska få ligga till grund för än fler certifieringar i år. Samtliga elever erbjuds att

starta ett UF-företag och delta på Södertäljes Näringslivsmässa.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

NTI Gymnasiet Södertäljes APL-arbete är ett skolgemensamt arbetsområde med sin tyngdpunkt i det arbetslag

som består av lärarna som undervisar på IT-programmet. Det leds ytterst av rektor men organiseras till vardags

av APL-samordnare och utlands-APL-samordnare.
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Vi har en APL-period på hösten då årets treor går ut på en åtta veckor lång APL-period samt en på våren då

årets tvåor går ut på en sju veckor lång APL-period. Dessutom erbjuder skolan åk 3 på IT-programmet en

möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och sin yrkesidentitet utomlands i och med utlands-APL till senast

Portsmouth i England och nu i år Limerick i Irland.

När eleverna är ute på APL har skolan fördelat ansvaret över platserna så att alla elever får ett antal

arbetsplatsbesök av sin lärare. Innan praktikperioden besöker skolan arbetsplatsens handledare för att

säkerställa kvalitet, upprätta ett gott samarbete och förmedla skolans utbildningsbehov för den enskilde eleven.

Detta behov har tidigare under terminen fastställts av yrkeslärarna i samråd med rektor för att säkerställa

förläggningen av vissa kurser. I dagsläget är det främst kursen Datasamordning och support som förläggs. I

slutet av varje APL-period genomförs trepartssamtal mellan den lärare som ansvarat för platsen och elevens

utbildning, arbetsplatsens handledare samt eleven själv för att kvalitetssäkra den bedömning som görs.

På skolan har vi i flera år arbetat med att få till ett kontinuerligt programråd men det har varit utmanande. Vi

ser att företagen kommer på en träff eller två men sedan uteblir och vi har diskuterat vad detta kan bero på.

Inför årets arbete vill vi på ett tydligare sätt kommunicera programrådets möjligheter till faktisk påverkan på vår

utbildning och dess innehåll. Vi strävar alltid efter att vara relevanta och uppdaterade i vår undervisning och där

spelar programråden en stor roll. För att kompensera för de lite flyktiga programråden sitter skolan med i

ledningsgruppen för YH-utbildningen i staden, denna ledningsgrupp är även representerad i de lokal

programråden.

Utvärdering av APL

De flesta av skolans elever får den APL de har rätt till. I undantagsfall kan det vara så att en elev inte erbjuds en

APL-plats när en praktikperiod närmar sig men då handlar det om en elev med ett åtgärdsprogram som kräver

andra insatser för den eleven.

APL-perioden är en väldigt viktig del av utbildningen för våra yrkeselever, särskilt avseende deras blivande

yrkesidentitet som är svår att lära ut och utbilda i en lektionssal. Vi ser en stor skillnad hos de elever som

upplever en positiv APL-upplevelse och som kommer tillbaka till skolan med ett helt nytt självförtroende. Det är

en fantastisk syn!

Att utveckla samarbetet med företag och andra utbildningsinsatser såsom YH, är väldigt viktiga för skolans

utveckling i rätt riktning, samt för våra elever som behöver se de möjligheter som livet efter gymnasiet innebär.

Vi eftersträvar goda relationer med de företag som verkar inom vårt upptagningsområde.

För femte året i rad skulle vi i år skickat våra elever i åk 3 på en utlands-APL. Vår erfarenhet är att de elever som

tar den möjligheten och genomför en period i till exempel England, får en avsevärt bättre start när de sedan ska

ut i ett arbetsliv. De har då redan med sig erfarenheter och upplevelser som inte går att erövra inom skolans

fyra väggar och det självförtroende som de kommer tillbaka med gynnar dem i deras avslutande studier och när

de senare ska söka arbete till exempel. Naturligtvis är den språkliga erfarenheten även den ovärderlig, särskilt

ser vi en utveckling av ett fackspråk hos de av våra elever som genomfört en utlandspraktik. Fortfarande i år ser
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vi dock utmaningar i att få ut eleverna utomlands pga rådande pandemi. Inga beslut är fattade i skrivande stund

men det finns en överhängande risk att vi även i år kommer tvingas skjuta på vår utlands-APL.

Slutsatser

Vi har fått till en stabil och gedigen stomme i vårt APL-arbete på NTI Gymnasiet Södertälje. Alla har en roll och

alla kan tillföra något till den ganska omfattande process som APL innebär. I år kan vi se att APL i högre grad

blivit en skolgemensam fråga. Förra året såg vi att ansvaret för APL behövde spridas bättre i hela arbetslaget

och etableras som en angelägen arbetsuppgift hos alla. Där är vi i högre grad i år. Slutligen måste vi fortsätta

vårt arbete med anskaffning av platser. Det är ett oerhört krävande arbete som tar väldigt mycket tid i anspråk

och som fortfarande är alltför sårbart. Detta arbete kommer med all säkerhet bli fortsatt än mer utmanande i år

med anledning av pandemin.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Vi arbetar under läsåret med dessa prioriterade fokusområden:

● Kvalitativ undervisning, närmare bestämt studiero, studieförutsättningar och mentorskap

● Ledarskapet i klassrummet

● Skolans värdegrundsuppdrag

● Närvaro

Dessa områden är alla på olika sätt av yttersta vikt för att vi ska lyckas med vår ambition att alla ska i mål, det

vill säga att alla elever ska ha en gymnasieexamen när de avslutat sin utbildning hos oss. Närvaroarbetet är en

fortsättning på ett arbete som initierades inför läsåret 18/19 och som sedan dess fått stå i fokus. En del i detta

arbete leder oundvikligen till ett av förra årets prioriterade område; mentorskapet. Mentorskapet står fortsatt i

fokus i år men är i år en underavdelning till fokusområdet undervisning. Mentorskapet går hand i hand med

klassrumsundervisningen och därför arbetar vi vidare med mentorskapet och vidareutvecklar samarbetet

mellan mentorer och EHT. Utvecklingsarbetet av undervisningen är tvådelat; dels vill vi genom en bredd och

variation nå en högre engagemangsgrad under lektionerna hos våra elever och dels vill vi utveckla vår

undervisning i linje med skolans utvecklingsarbete; att förbereda våra elever för en digitalsierad framtid. För att

åstadkomma detta fokuserar vi i år på studiero och elevens individuella studieförutsättningar.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Gymnasiet Södertälje 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 Södertälje

Utbildningar och elever

På NTI Gymnasiet Södertälje studerar 160 elever på programmen Teknikprogrammet och IT-programmet (El-

och energiprogrammet). Teknikprogrammet är ett teoretiskt, högskoleförberedande program och

IT-programmet ett yrkesprogram med utgång nätverkstekniker och IT-supporttekniker. På skolan går 157 pojkar

och 3 flickor. Eleverna är huvudsakligen från Södertälje kommun.

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

EE-programmet Dator- och
kommunikations-

teknik

29 25 26

TE-programmet Informations- och
medieteknik

30 17 24

IM-program 4 4 -

Totalt* 63 46 50

*Antal elever oktober 2020
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Personal

Totalt 19 personer i följande organisation

● Rektor i ledningsgrupp med programansvariga för Teknikprogrammet och IT-programmet

● IT-arbetslaget med programansvarig och 6 lärare verksamma på framförallt IT-programmet

● Teknikarbetslaget med programansvarig och 6 lärare verksamma på framförallt Teknikprogrammet

● Elevhälsan med EHT i spetsen som utgörs av specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor

● SYV

● Lunchvärdinna

Organisation

Skolan drivs enligt nedan beskrivande bild. Personalmötena är i huvudsak driftsorienterade medan lärteamen i

huvudsak är utvecklingsorienterade. Ledningsgruppen hanterar utvecklingsfrågor på en mer aggregerad

skolnivå; exempelvis programutbud, personalplanering samt tjänsteplanering.
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Lokaler

Skolan är belägen i ett hus som i övrigt inhyser kontorsutrymmen som t ex redovisningsbyråer etc. Idrotten

bedrivs på Friskis och Svettis gym ca 100 meter från skolan. Eleverna äter mat i skolans matsal som serverar

traditionell skolmat varje dag inköpt från vår leverantör Skolfood. Eftersom vi i dagsläget är något trångbodda

inhyses skolbibliotek, Makerspace, AR/VR studio i våra undervisningssalar. Även elevytorna där elever kan vistas

under raster och håltimmar är alltför trånga numera. En flytt planeras inför läsårsstart 22/23.
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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

Trygghet
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Upplevd kvalitet
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