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REKTOR HAR ORDET

På NTI Södertörn strävar vi efter hög kvalitet i allt vi gör. Vi tror att lyhördhet och ödmjukhet tillsammans med

viljan att ständigt förbättras och utvecklas utgör grunden för ett bra kvalitetsarbete. Vi utvärderar löpande vårt

arbete och våra rutiner, åtgärdar och förbättrar om vi ser några brister.

Våra lärare är på plats i skolan från åtta på morgonen till fem på eftermiddagen, varje dag, och är tillgängliga för

att fånga upp elevers frågor, idéer och ta hand om eventuella problem. Detta år har det dock varit lite

annorlunda pga. restriktioner och stora delar av året har eleverna haft fjärrundervisning varvat med

undervisning på plats. Detta har skapat många nya arbetssätt, och utmaningen har varit jobbig för alla men

också givande då den lett till många nya tankar och arbetssätt ur en pedagogisk synvinkel.

Skolan jobbar aktivt med att ta vara på våra elevers åsikter. Vi har ett aktivt elevråd som tillsammans med

skolledning samt lärare har möten flera gånger om året för att ytterligare förbättra skolans verksamhet. Vi har

Förstelärare som haft uppdraget att förbättra våra mentorstider och mentorsrollen detta år och detta arbete

kommer även att fortsätta under 2021-2022. Då skolan är relativt liten och det är tät kontakten mellan elever

och personal leder detta till att det även är ett ständigt pågående informellt utbyte av idéer och

förbättringspunkter som pågår och verkställs.

Vår kvalitet delas in i tre delar; den funktionella med elevernas studieresultat, den instrumentella som handlar

om kvaliteten i våra strukturer och processer den upplevda kvaliteten som vi mäter i utvärderingar av kurser

samt de årliga elev- och medarbetarundersökningarna. Vi är stolta över att vi i varje ny årgång ettor som börjar

på skolan hittar många syskon och släktingar till tidigare elever. Det ser vi som ett kvitto på att vi gör ett bra

arbete. Vi ser även att vi har ett litet avhopp av elever ur årskurs ett och detta trots att de ibland ej haft oss som

sitt förstahandsval.

Vårt mål är att alla våra elever ska vara anställningsbara eller klara för högre studier när de avslutar sin

utbildning hos oss. För att nå dit måste vi både ställa krav på, och entusiasmera våra elever, vilket i sin tur ställer

krav på att vi som arbetar på NTI Södertörn håller en god kvalitet i allt vi gör.

Anette Bjärås

Rektor NTI Södertörn
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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.

Skolan avslutade i år elevrådsarbetet med att göra en workshop med elevrådet. Elevrådet jobbade med att

utvärdera året och blicka framåt med önskningar och förslag på hur elevrådet nästa år ännu bättre kan bidra till

trivsel, och högre måluppfyllelse på skolan.

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

Glädjande kan vi se att det skett en svag ökning av examinationsgrad på skolan. Vi har detta läsår börjat med en

betydligt tätare uppföljning av elevernas resultat. Vi har jobbat mycket med extra åtgärder då vi såg att många

av våra avgångselever saknade betyg från åk1. Vi har även jobbat mer som team kring detta och ej lämnat det

som förut till mentorer och skolledning. Gällande estetprogrammet är elevunderlaget alldeles för litet för att

kunna göra en bedömning mellan åren. Gällande resultat beroende på kön är det svårt att dra slutsatser av

flickornas statistik då det endast rör sig om en grupp på totalt 8 flickor som tog studenten. Gällande pojkarna

har vi lärt oss att vi måste hitta tydliga strukturer som tydliggör för eleverna i god tid hur de ska kunna uppnå

examen. Vad de ska göra och hur vi kan hjälpa dem.
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Vi ser en svag ökning i betygspoäng. Vi har gjort flera satsningar för att våra elever ska kunna jobba i skolan och

få arbetsro även efter lektionstid. Detta då vi sett stora behov av detta för många av våra elever särskilt under

pandemin och vid restriktioner. Åter är det svårt att göra en utvärdering med anledning av kön då underlaget

för flickorna är för litet.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING
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Gällande betyg och meritpoäng ser vi att vi fått en ökning av elever med F betyg både bland flickor och pojkar,

och framförallt på EE programmet. Trots att vi försökte ta in EE elever till skolan för de praktiska momenten gav

tyvärr de långa perioderna med fjärrundervisning sämre resultat för vissa  av eleverna.

I de behörighetsgivande kurserna såg vi tyvärr en ökad andel med elever som fick F. Eleverna uttryckte också en

frustration över svårigheten att jobba med vissa ämnen på distans. Vi provade här att erbjuda vissa elever stöd

fysiskt på plats på studietiden, men lektionerna i helhet var dock på distans enligt direktiven.

RESULTAT NATIONELLA PROV

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

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

vårterminens prov.

Dock valde lärarna på skolan i både svenska, engelska och matematik att använda de NP som Skolverket

skickade ut, och man genomförde dem vid föreslagna datum.

NORMER OCH VÄRDEN

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

Hur vi talar med varandra och agerar är ett tema som vi jobbat mycket med på elevråd.

Elevrådsrepresentanterna tar sedan dessa frågor tillsammans med mentorerna till mentorstid. Vi har även i

arbetslagen jobbat med hur vi direkt kan agera så att vi främjar positiva krafter och kommentarer. Sedan har vi
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även våra viktiga ambassadörer. Detta är elever som valt att de vill representera skolan. De är en mycket viktig

god kraft och de får ständig handledning av vår studie och yrkesvägledare. Glädjande att se att allt detta gett

resultat. Dock är vårt mål att nå längre, och släppa fram de positiva krafterna ännu mer.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN

Tryggheten för våra elever och personal är ett viktigt arbetsområde för oss. Vårt geografiska område som helhet

bedöms ofta av vårdnadshavare som otryggt, och vi får ofta denna fråga på mässor. Det är därför glädjande att

våra trygghetssiffror ökar, och den som vi uppfattar mycket lugna miljön på skolan även uppfattas av våra elever.

Alla elever har egna passerbrickor och därmed har vi eliminerat risken för obehöriga på skolan. Vi har en

elev-värdinna och en elevassistent och dessa två tillsammans med skolans övriga personal är mycket restriktiv

med besökare. Rektorsexpedition och expedition samt studie-och yrkesvägledare har sina rum nära entrén. Vi

jobbar med öppna dörrar och det råder en lugn stämning på skolan. Vi har många små grupprum där vi främjar

egna studier. Dessa små rum är mycket uppskattade och är för många en viktig del i deras studier. Under

restriktionerna i år har vi dock fått begränsa dem till 3 personer per rum. Eleverna serveras lunch på skolan och

de måste inte gå ut  till lunchrestauranger. Detta ser vi som en fördel både ur näringssynpunkt samt ur

gemensamhetssynpunkt.  Dessutom har vi stort uppehållsrum med både biljardbord och pingisbord, så att

eleverna kan stanna kvar på skolan och umgås.
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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 jämnt mellan samtliga ämnen. De har således inte viktats. Gällande Åk 1

Elprogrammet startade vi 2020 två mindre klasser. Detta för att vi sett att många behöver mer personlig

handledning och gynnas av mindre grupper. En av teknik klasserna var en halvklass som samläste många

kärnämnen med vår estet-design  klass. Dock inte matematiken vilket vi såg gynnade denna grupp.Schemats har

haft fokus på att elever i åk 1 aldrig ska ha håltimmar. Om lärare har haft pedagogiska önskemål kring schemat

har dessa så långt varit möjligt genomförts.Elever på estetprogrammen har samläst kurser mellan årskurserna

vilket vi sett gett bättre mående och gemenskap då dessa klasser endast är halvklasser.

Fjärrundervisning har bedrivits efter rådande direktiv. Under flera perioder hade vi en årskurs på plats i taget. Vi

tog även in max 1 extra klass per dag för eventuella praktiska moment (främst El- och energiprogrammet) men

även för examinationer. Alla elever som haft svårigheter med att sitta hemma pga. eventuell brist på nätverk

eller egen arbetsplats har tillåtits, (efter överenskommelse med rektor) att komma till skolan. Vi öppnade upp

vissa klassrum för detta, samt att eleverna har tillgång till många grupprum. Skolan serverade lunch till dessa

elever under hela perioden det var distansundervisning.

Rektor har en minst en gång per termin gjort planerade lektionsbesök. I samband med lektionsbesöken har

rektor och lärare haft ett pedagogiskt samtal.

Förstelärarna har jobbat med Skolverkets modul Delaktighet och inflytande med lärarna. De har även utökat

dessa med auskulteringar. Dessa har följts upp i smågrupper och hela gruppen gemensamt med pedagogiska

tankar hur vi kan utveckla våra metoder för bättre måluppfyllelse och delaktighet. Arbetslagen har haft möte

vid flera tillfällen per månad och här haft tillfälle att dryfta pedagogiska ärenden såväl som specifika

elevärenden.

En gång per termin har man gjort en EWS (early warning system) där man identifierat elever med särskilda

behov. Vid dessa möten deltog undervisande lärare, EHT samt skolledning och arbetslagsledare. El- och
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energiarbetslaget har haft tätare avstämningar med samtliga pedagoger som jobbat på Elprogrammet då man

sett många svårigheter för dessa elever bland annat pga. distansundervisningen. Dessa möten har sedan följts

upp med vissa elever samt mentorer och biträdande rektor med ansvar för El- och energiprogrammet.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Gällande effekten av undervisningen såg vi att närvaron ökade förra läsåret. Detta var dock under perioden vi

hade fjärrundervisning. Vi såg samtidigt att fler elever ej verkade vara lika aktiva och deltagande på de

fjärrstyrda lektionerna. Det gick mycket energi åt att när eleverna var fysiskt på plats, få dem att komma ikapp.

Gällande EWS hade vi också en mycket oroande ökning av elever som slutade att visa hur de utvecklades. Därav

de tätare avstämningarna mellan de respektive arbetslagen/ skolledning och EHT. Under maj månad hade vi en

extra heltidsresurs som varit föräldraledig att tillgå. Denna resurs blev en väldig hjälp då personen gav personlig

handledning till elever som kommit efter i sina slutinlämningar (mycket beroende på att de jobbat hemifrån).

Vi fick förra året överlag bättre resultat på samtliga elevutvärderingar. Det var en större arbetsro och eleverna

trivdes bättre. Vi har fler personer på plats som elevvärdinna och elevassistent och detta kan vara en av

orsakerna till detta.

Förstelärarna hade två olika fokus på utvecklingsarbetet under läsåret 2020-21. Det ena var att utveckla

elevernas studieteknik och det andra att utveckla lärarnas arbete med att öka elevers delaktighet och inflytande

i undervisningen. Båda dock med delaktighet som fokus, från elevhåll och från lärarhåll.

En av förstelärarna ansvarade för att ta fram ett material kring studieteknik för mentorer att jobba med sina

elever på mentorstid. De andra två förstelärarna handledde lärarna i modulen Delaktighet och inflytande på

Skolverkets lärportal.

Arbetet utfördes till en början som det var planerat, men arbetet med studieteknik på mentorstiden följdes inte

upp kontinuerligt efter höstterminen. Arbetet med delaktighet fullföljdes och var fokusområde under hela

läsåret.  

Mentorer i årskurs 1 som följde materialet kring studieteknik upplevde att eleverna blev bättre på att planera

sina studier och att ha lite mer framförhållning. 

Lärare uppgav på den muntliga utvärderingen att de blivit mer medvetna om att elevers delaktighet och

inflytande har betydelse för deras studier samt uppgav även några nya arbetsmetoder som de implementerat.

Arbetet kring delaktighet har skapat dialog mellan lärare om hur man kan jobba med detta i olika kurser. En hel

del diskussioner kring detta kom kopplat till distansundervisningen p g a Covid-19 så det ursprungliga arbetet

med delaktighet i klassrummet blev uppdelat i 1) delaktighet i klassrummet, och 2) delaktighet i

distansundervisningen. Detta verkade positivt hos många.

Glädjande är att eleverna i årets elevenkät gav uttryck för att de tycker att: Eleverna på min skola behandlar

varandra på ett bra sätt. Denna fråga ökade positivt med 13% enheter. Dock ser vi att en klass sticker ut och här

har vi betydligt lägre siffror. Vi fortsätter jobba med denna klass i arbetslag och med mentorer.
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Eleverna svarar i Likabehandling och värdegrundskartläggningen att de i lägre grad fått vara med i skolans

arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Eleverna jobbade med att kommentera vår plan mot

diskriminering och kränkande behandling , men detta först när de åter var på skolan fysiskt.

Slutsatser

Mentorer i årskurs 1 som följde materialet kring studieteknik upplevde att eleverna blev bättre på att planera

sina studier och att ha lite mer framförhållning. 

Lärare uppgav på den muntliga utvärderingen att de blivit mer medvetna om att elevers delaktighet och

inflytande har betydelse för deras studier samt uppgav även några nya arbetsmetoder som de implementerat.

Vi ser dock att det hade behövts tydligare uppföljning av studietekniksdelen på mentorstid. Detta tar vi med oss

till kommande arbetsplan. Arbetet kring delaktighet har skapat dialog mellan lärare om hur man kan jobba med

detta i olika kurser. En hel del diskussioner kring detta kom kopplat till distansundervisningen p g a Covid-19 så

det ursprungliga arbetet med delaktighet i klassrummet blev uppdelat i 1) delaktighet i klassrummet, och 2)

delaktighet i distansundervisningen. Detta verkade positivt hos många.

Vi ser att vi ska fortsätta arbetet med studieteknik på mentorstiden och nästa läsår lägga upp en tydligare plan

för hela året.

Gällande elevernas deltagande i Planen mot diskriminering och kränkande behandling är vår slutsats att vi nästa

läsår kommer att påbörja med att involvera våra elever i detta arbete redan från höstterminen.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

På skolan jobbar vi med att eleverna  får löpande återkoppling på sitt arbete. Direkt I Google Classroom(GC) på

pågående arbeten, men även via matrisen som finns för varje kurs i SchoolSoft (vår skolplattform).  Dessutom

har alla lärare i uppdrag att varje termin ha minst ett muntligt samtal med varje elev inför utvecklingssamtalen.

Eleverna får även vid flertal tillfällen i samtliga ämnen visa prov på att de uppvisar kraven för de olika

kriterierna.

Våra lärare har ämnestid löpande under året då de i ämneslag kan jobba kring sambedömning och utveckla sina

lärmetoder gemensamt. En del av lärarna på skolan har dock ingen ämneskollega och därför startade vi under

LÅ2020-2021 ett samarbete med NTI vetenskap gällande ämnesutbyte för lärarna.

Vi jobbar på skolan med både arbetslag men har även regelbunden tid för ämneslagen att träffas. Och nu även

samarbetet med ämneskollegor PÅ NTI Vetenskap. Dessutom har våra arbetslagsledare i uppdrag att informera

och uppdatera ny personal på de rutiner vi har kring återkoppling till elev och VH.

Varje termin bjuds samtliga elever och vårdnadshavare till omyndiga elever in till samtal. Vi har valt att lägga

dessa vid främst en specifik dag per termin. Inbjudan sker via skolplattformen ScS. I år startade vi även med att

alla VH och elever kan välja om de önskar ett fysiskt samtal eller ett digitalt samtal.
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Utvärdering av bedömning och betygsättning

Lärarna fick under året trots fjärr undervisningen fler tillfällen till sambedömning både på skolan och med vår

systerskola. Dessa genomfördes som det var tänkt..

Slutsatser

Det nya i år som vi verkligen tar med oss framåt, är att kunna bjuda in VH via digital länk vid utvecklingssamtal.

Vi har haft betydligt fler VH med på utvecklingssamtalen mot föregående år. Även vid samtal med skolledning

eller annan personal har detta hjälpt oss att kunna nå även de föräldrar som förut haft svårt att kunna delta pga.

sina jobb.

Gällande ämnessamarbetet med NTI Vetenskap Stockholm ser vi också att detta är något våra lärare efterfrågar

en fortsättning på. Vi har även tackat ja till sambedömningsdagar i de ämnen som har NP nästa år.

Gällande ämnestid har vi under de senaste två åren jobbat med olika organisation kring när ämnestiden

förläggs. Vi har nu kommit fram till att den ska ske vid lite längre pass vid några tillfällen per termin. Vi fortsätter

också med att lägga in en hel ämnesdag vid höstlov och i juni vid utvärderingsdagarna.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan bestod under läsåret 2020/2021 av rektor (100%), samt biträdande rektor(60%), kurator (20%),

specialpedagog (60%), skolsköterska (20%) vakans under ht, och studievägledare (50%) samt skolläkare och

skolpsykolog.

Elevhälsoteamet (EHT) har haft en fast mötestid varje vecka. Enligt dagordning har man då nyttjat halva tiden

till övergripande elevhälsoarbete för att tex främja välmående och lärandet på skolan och halva tiden till

pågående utredningar och nya fall där behov har identifierats av personalen på skolan, eleven själv eller från

EHT.  EHT har diskuterat ärendet, fördelat ansvar och har tagit beslut kring utredningar samt upprättat, följt upp

och avslutat åtgärdsprogram. Detta har i vissa fall skett tillsammans med de undervisande lärarna vars ämnen

berörts. EHT har fortsatt sitt arbete med rutiner kring ärendegången. Samtliga möten under året har skett

digitalt. Även alla samtal mellan EHT och elever har skett digitalt. Detta har varit en försvårande process då

elever inte alltid svara i telefon och samtalen är även svårare då det inte blir lika lätt att skapa ett förtroende via

telefon.

Alla elever i åk 1 får två samtal under sitt första år.

Specialpedagog har ett startsamtal med samtliga elever i åk 1 och därefter samtal med de elever som det

framkommer har behov av rekommendationer. Dessa rekommendationer sammanställs sedan och blir

tillgängliga för lärarna. Specialpedagog har sedan ansvar för kartläggningar inför ÅP och skriver ÅP om det

beslutas att de ska utföras.
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Skolsköterska har haft hälsosamtal med samtliga åk 1 elever. Dessa skedde dock först under vt då vi hade en

vakans under hösten och den skolsköterska som var inne under hösten jobbade endast med

journalanskaffningen. Skolsköterskan har försökt att ha samtalen de veckor åk1 elever var inne på skolan för att

få en bättre kvalitet på samtalen.

Kurator har haft samtal enligt rekommendation från mentorer, EHT och efter önskemål ifrån elever. Dessutom

har kurator gått in i två klasser och gjort analyser och rekommendationer för förbättringar i samråd med

skolledning och mentorer. Detta för att kunna stötta pedagogerna kring den sociala aspekten i klassrummet.

Studie och yrkesvägledare(Syv) har haft både öppen mottagning samt uppsökande med fokus på

studiehandledning. Syv har även gett eleverna möjlighet att träffa Högskola/universitet samt annan verksamhet

såsom arbetsförmedling och facklig verksamhet. Detta har skett under en så kallad Framtidsdag. I år var denna

digital och bestod av 3 föreläsningar från 2 universitetet och Försvarsmakten. 

Både skolläkare och skolpsykolog har varit med på ett EHT möte som konsultation under året. Skolpsykologen

har dessutom gjort en extra satsning och varit med på ett flertal EHT möten digitalt för att kunna bidra kring

måendefrågor.

Elevassistenten har jobbat med 3 fasta elever men även haft några elever som hen har gett regelbunden

veckohandledning. Det sistnämnda har varit ett nytt upplägg och mycket givande. Detta då även samarbetet

mellan elevassistent och lärare kring eleverna hjälpt dessa elever betydligt med struktur. Specialpedagogen

handleder elevassistent regelbundet.

EHT hade i år som mål att gå ut i arbetslagen regelbundet. Detta har dock försvårats då vi saknade skolsköterska

under hösten. En tillfällig skolsköterska kom in under hösten men denna jobbade endast administrativt. Dock

har EHT kunnat vara med och stötta digitalt. Ibland har detta gett bra resultat men ibland ej lika givande. EHT

har även jobbat med ett förtydligande av att det är mentor som ska få återkoppling kring sina mentorselever

och att mentor har en viktig roll att förmedla relevant information till undervisande lärare.

Utöver detta deltar EHT på vårt

1) informationsmöte – i september angående åk1 – Här samlas alla med sin respektive info kring de nya

eleverna för att snabbare kunna agera om det finns behov av åtgärder.

2) Klasskonferenser samt EWS-möten(Early warning system), som genomförs vid fyra tillfällen per läsår.

Under dessa möten har även behoven av extra anpassningar diskuterats. Där har EHT kunnat bidra

med ytterligare information kring olika elever. Specialpedagog, kurator och SYV har dessutom

genomfört riktade insatser i vissa klasser under läsåret.

3) Mentorstider när så efterfrågas

Förbättringsområden har analyserats och sedan genomförs med hjälp av återkoppling från årliga

kvalitetsundersökningar hos elever (elevenkäten) och personal (NMI) samt utvärdering terminsvis i EHT.

Vi har haft en samverkan med elevernas respektive kommuner kring elever med särskilda behov samt kring

elever med betydande frånvaro.
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Skolans elevråd i samråd med LAN gruppen har i år inte kunnat genomfört sociala aktiviteter pga.

Restriktionerna kring Covid.

Skolan har även en cafeteria som varit personal- och elevdriven. Cafeterian har en viktig roll som samlingspunkt

och den ger möjlighet för elever att vidga kontaktnätet och via denna har ett flertal rast verksamheter erbjudits.

Då det var perioder med endast en årgång i taget på skolan såg vi att elevvärdinnan fick mer kontakt med

grupper av elever som ej brukar ta kontakt.

Två projekt vi hade bokat in fick ställas in pga. restriktioner: Åk 1 workshop med Röda Korsets ungdomsförbund

som heter På flykt, samt halvdag med RFSU för ÅK2.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi ser att samarbetet mellan arbetslagen och EHT är fortsatt viktig. Gällande enstaka elever är detta

fungerande. När det gäller klasser eller grupper behöver vi fortsätta jobba med hur vi kan stötta och ge råd till

pedagogerna.

När det gäller frånvaron har den  minskat för eleverna detta läsår. Detta kan bero på distansundervisningen.

Dock hade vi istället problem med att de loggade in men var sedan inte närvarande mentalt. Detta har varit en

svårighet under pandemin. Att få eleverna att fortsätta jobba och ha modet trots den långa perioden av

distansundervisning har varit svårt.

Gällande vårt EHT ändrade vi detta läsår  rutiner för EHT-mötets utformning  samt hur vi skulle jobba med

övergripande dokumentation. Denna ändring har varit lyckosam och lett till att vi har kunnat fokusera på några

elever varje tillfälle, istället att som förut ha för många ärenden vid varje träff.

Tyvärr har vi har en fortsatt stor andel  elever som ej klarar sina kurser. EHT och elevassistent fortsätter att

stötta via handledning och genom att delta på EWS

Slutsatser

När det gäller våra  elevers frånvaro behöver vi fortsätta med våra rutiner kring hur mentorer jobbar med

frånvaro, och att vi i EHT fortsätter ha en tät kontakt med arbetslagen.

Vi ser att det är viktigt att Elevhälsan fortsätter att delta på arbetslagsmöten samt gå ut i klasser.

Vi har haft elever med särskilt tillägg detta läsår och detta har fungerat mycket väl. Vi har även använt vår

elevassistent på ett bättre sätt kring andra elever och fortsätter med detta upplägg.

Det var under hösten svårt att ha ett väl fungerande EHT då vi saknade skolsköterska, och kurator kom tillbaka

från föräldraledighet 1 oktober.
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Vi har under flera år haft ett gott samarbete gällande arbetslivet främst mot El- och energiprogrammet. Här

finns många företagskontakter och ett väl fungerande Programråd.

På teknikprogrammet har vi både väl utarbetade samarbeten med universitet och högskolor samt några företag.

Tyvärr blev det i år svårare med fysiska besök pga restriktionerna.

Vi har haft en studie och yrkesvägledare anställd på 50 % under detta LÅ. Syv har varit tillgänglig både fysiskt

och digitalt för vägledning.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Varje vår får eleverna i åk2 och 3 möjlighet att delta på en dag vi kallar Framtidsdagen.I år genomfördes denna

dag digitalt och det genomfördes 3 föreläsningar. En från universitetet, en från Försvarsmakten samt en från

Åland universitet. 

Våra elever brukar också delta på  Saco Mässan. Den var i år digital och betydligt svårare för våra elever att ta till

sig.

Gällande våra elever på El- och energiprogrammet genomfördes detta år några skarpa uppdrag som APL.

Eleverna fick uppdrag från företag på Irland som de genomförde på distans under vägledning.

Det har varit betydligt svårare att nå ut med information till våra elever i år gällande studie- och yrkes

vägledning pga. fjärrundervisningen.

Slutsatser

Med tanke på rådande omständigheter fick eleverna färre möten med omvärlden rent fysiskt. Samtidigt

öppnades nya möjligheter som tex de skarpa projekten. Här tror vi att vi kommer att nyttja dessa i framtiden

även under tider då det inte är Corona restriktioner.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

Skolledningen har tillsammans med APL-ansvarig och yrkeslärare på IT-programmet planerat för APL-perioder

samt förläggning av kursernas olika moment på respektive praktikplatser.

APL-ansvarig har haft hjälp, främst från yrkeslärarna på IT-programmet, med att ta fram APL-platser, säkerställa

kvalitéten på dessa genom regelbunden uppföljning samt trepartssamtal.

Programråden organiseras av APL-ansvarig och äger rum en gång per termin. De som deltar på programråden är

förutom APL-ansvarig, rektor, representanter från APL-platser, yrkeslärare och elevrepresentanter. Ett av syftena
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med programråden är att utveckla skolans kurser, vilket sker genom att representanter från APL-platserna

återkopplar med vad man tycker saknas, d v s vad som behöver uppdateras i kurserna.

APL-ansvarig har tillsammans med en yrkeslärare arbetat med internationaliseringen. På grund av

Coronapandemin så har våra elever på IT-programmet, under detta läsår, erbjudits att bedriva sin APL på distans

gentemot företag på Irland.

Utvärdering av APL

När det gäller att förse eleverna med APL-platser så har resultatet varit följande:

Årskurs 2:

Antal elever på

IT-programmet

Andelen elever som
har genomfört hela
praktikperioden
fysiskt på praktikplats

Andelen elever som
har genomfört hela
praktikperioden på
distans mot
praktikplats

Andelen elever som har
genomfört delar av
praktikperioden fysiskt
mot praktikplats och som
skolförlagd APL

Andelen elever som
har genomfört hela
praktikperioden
som skolförlagd APL

23 4 3 2 14

Årskurs 3:

Antal elever på

IT-programmet

Andelen elever som
har genomfört hela
praktik-perioden
fysiskt på
praktikplats

Andelen elever som
har genomfört hela
praktik-perioden på
distans mot
praktikplats

Andelen elever som har
genomfört delar av
praktikperioden fysiskt
mot praktikplats och
som skolförlagd APL

Andelen elever som har
genomfört delar av
praktikperioden på
distans mot praktikplats
och som skolförlagd APL

21 9 2 1 9

På grund av Coronapandemin var det enbart en del av eleverna, i årskurs 2 och 3, som genomförde hela

praktikperioden fysiskt eller på distans. Anledningen till detta var att det inte fanns tillräckligt med relevanta

uppgifter till eleverna.

En del elever genomförde praktiken som skolförlagd APL, t ex Ciscocertifiering eller nätverksprojekt.

Till stor del har det varit god kvalitét på de platser som skolan erbjudit, men arbetet med att ytterligare höja

kvalitén måste fortsätta.

Elevernas utveckling mot kursmålen stöttades genom regelbunden uppföljning från APL-ansvarig och

yrkeslärarna. Detta skedde genom regelbunden kontakt med både elev och praktikhandledare under hela

praktikperioden och avslutades med trepartssamtal.

När det gäller skolans koppling till näringslivet så hade årskurs 3 eleverna, under vårterminen, besök av ett

rekryteringsföretag. Syftet med besöket var att informera om hur arbetsmarknaden ser ut samt rekrytering av

elever.
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Skolan har under läsåret haft två programråd. Ett lokalt programråd ägde rum under höstterminen och ett

regionalt programråd, med andra NTI gymnasier, ägde rum under vårterminen. Dessa möten var givande

eftersom representanterna från företagen gav återkoppling om hur skolorna kunde utveckla sin utbildning.

Arbetsfördelningen mellan APL-ansvarig och yrkeslärarna på IT-programmet var betydligt bättre i år.

Två elever i årskurs 2 respektive årskurs 3 genomförde utlandsplacerad APL. Projekten utfördes på distans

gentemot företag på Irland. De erfarenheter som eleverna fick från praktiken har hjälpt dem i den skolförlagda

undervisningen efter praktikperioden.

Rutinerna på skolan för APL utomlands har blivit bättre. Våra elever genomförde språktest (OLS-test) före och

efter praktiken. Dock gjorde de ingen språkkurs (OLS-kurs) innan testet eftersom detta inte var obligatoriskt

p g a Coronapandemin.

Informationen från de trepartssamtal som hållits har varit viktig för yrkeslärarna. De har fått ett bättre

bedömningsunderlag för sina kurser.

Andelen elever som tog examen på IT-programmet var 90 %.

Slutsatser

Arbetet med att säkra flera APL-platser fortsätter. Ett sätt att göra detta är att bättre använda före detta elevers

kontaktnät samt utveckla befintliga kontakter på APL-platserna. Det är även viktigt att utveckla de goda

samarbeten som finns med andra NTI Gymnasier, inte minst när det gäller utbyte av praktikplatser. Värdefullt

att vi också fortsätter med de regionala programråden.

Arbetet med att försöka erbjuda mer relevanta APL-platser måste fortsätta. Detta möjliggör att vi kan sortera

bort några av de APL-platser där eleverna har haft svårt att få adekvat praktik.

Ansvarsfördelningen mellan APL-ansvarig och yrkeslärarna på IT-programmet har blivit bättre i år, trots en del

sjukdomar. Förbättringsarbetet måste dock fortsätta.

Rutinerna för hantering av APL utomlands måste förbättras, speciellt när det gäller genomförandet av elevernas

språkkurs (OLS-kurs) som troligen kommer att vara obligatorisk under nästa läsår.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Vi har under året sett att vi behöver jobba mer med hur vi kan motivera våra elever och hitta arbetsformer som

passar även för elever med diagnoser. Vi behöver också fortsätta med att lära eleverna att planera sina studier

och få goda rutiner för att minska stress. Vi tänker att vi skulle kunna fortsätta jobba med riktade insatser med

hjälp av FL på mentorstiden. Vi tänker då tex på områden såsom studieteknik och studieplanering.

Vi förstår också att vi har ännu mer att lära om hur vi kan hjälpa de elever som någon diagnos. Vi tänker att

förnyade arbetssätt skulle kunna hjälpa alla våra elever.

Vi har lärt mycket av den snabba förändring vi fick göra mot fjärrundervisningen, och ser att det har kommit

fram en snabbare teknisk utveckling i vissa ämnen som förut ej jobbade så mycket kring det digitala. Dessa

delar tar vi med oss och hoppas att vi ska fortsätta att våga prova och testa och delge varandra både det

lyckosamma som det som inte lyckas lika väl.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Södertörn är NTI Ellips, som är en del av AcadeMedia.

NTI Södertörn 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 SÖDERTÖRN

Utbildningar och elever

Program Inriktning Antal elever
åk 1

Antal elever åk 2 Antal elever åk 3

EE-programmet Dator och
kommunikationsteknik

35 27 25

TE-programmet Informations och
medieteknik

43 37 44

ES-programmet Estetik och media samt
musik

7 15 13

Totalt* 85 79 82

*Antal elever oktober 2020

Av dessa elever var det 3 flickor på EE , 8 flickor på TE och 10 flickor på ES.

Personal

NTI Södertörn hade under läsåret 20-21 av 10 heltidsanställda lärare samt 10 deltidsanställda lärare. Elevhälsan

bestod av kurator (20%), specialpedagog (60%), skolsköterska (20%) och studievägledare (50%) samt skolläkare

och skolpsykolog vid några tillfällen per år. 1 It tekniker på deltid. 1 administratör på deltid samt en elevvärdinna

och en elevassistent. Och slutligen skolledning med 1 rektor (100%) samt 1 biträdande rektor(60%). Vi har en låg

personalomsättning med endast en nyanställd lärare pga. föräldraledighet.
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Skolan färdigställer våren innan läsårsstart ett kalendarium. Detta går ut på remiss till personalen. När det

fastställts läggs det in i SchoolSoft(ScS) kalendern. Arbetslag, och APT och EWS har ett rullande schema så dessa

punkter återkommer ca var tredje vecka. Lärteam har en fast tid varje vecka med några undantag.

Nytt för i år är att skolledningen oftare träffas med både förstelärare och arbetslagsledare. Detta för att

säkerställa att vi arbetar mot samma mål.

Nytt för i år är också att man tillhör det arbetslag där man är mentor. Detta för att underlätta för hur vi planerar,

och agerar på hur vi ska jobba på bästa sätt med våra klasser. Arbetslagens uppgift är att bevaka , hjälpa och

stötta eleverna inom respektive program

Lokaler

NTI Södertörns lokaler är moderna och mycket välhållna, med många glaspartier mellan undervisningssalar,

arbetsrum och korridorer, vilket ger god in- och utsyn. Samtliga undervisningssalar är utrustade med projektorer

och ljudanläggningar. 

För att komma in i skolan krävs en personlig tag som samtliga skolans elever får vid skolstart. 

Skolan har 14 undervisningssalar, varav en dessutom fungerar som hörsal med plats för en hel årskurs. Det finns

en musikstudio och ett medialab. I anslutning till fysiksalen finns ett makerspace. Detta rum nyttjas av elever i

samband med lektioner såsom teknik, fysik och gymnasiearbete samt är öppet för alla elever vid två tillfällen i

veckan med tillgång till handledning av lärare. 

Det finns många små studierum samt ett bibliotek (som färdigställdes 2012) som eleverna har access till via

personliga nyckeltaggar. Det finns ett stort uppehållsrum där elever kan koppla av mellan lektioner med pingis

eller biljard. Mitt i skolan finns även en cafeteria med en elevvärdinna som är öppen dagligen. Eleverna får här

hjälpa till i samråd med vår elevvärdinna. 

19



Skolan har de senaste åren fått nya möbler och översyn av samtliga ytor. 

Lunch serveras i egen matsal via catering. Från och med hösten bedrivs inomhus idrotten i den nybyggda

Fleminghallen 10 minuters gångväg från skolan. I augusti, september och efter påsklov sker idrotten utomhus.

Samtliga elever på skolan som är under 20 år får SL kort. 

Skolans lokaler städas dagligen och varje sommar görs en storstädning. 
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BILAGOR

BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
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BILAGA 2 - NTI GYMNASIETS TRE STRATEGIER FÖR HÖGRE MÅLUPPFYLLELSE

NTI Gymnasiets strategier utgör ett gemensamt ramverk och ledstång för samtliga skolors systematiska

kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen. Varje strategi bygger på förståelse och kunskap som är

grundad i en gemensam kanon av aktuell forskning och innebär riktade insatser på både huvudmanna- och

skolnivå.

Pedagogiskt ledarskap innebär inom NTI Gymnasiet att ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget,

omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband

mellan insats och resultat. Det innebär att rektor:

● Bygger, tänker och organiserar efter återkommande förbättringscykler

● Skapar en inre organisation för både drift och utveckling

● Delar på ledarskapet

● Skapar höga förväntningar på att lärare ständigt utvecklar sin undervisning

● Avprivatiserar undervisningspraktikerna och växlar upp goda exempel

● Försäkrar sig om att utveckling sker i riktning mot det som gör störst skillnad

Att använda skolans resurser mer effektivt kräver mod eftersom det innebär att göra prioriteringar, och att vara

tillräckligt stark för att säga att vissa saker helt enkelt är viktigare än andra - också när dessa prioriteringar

kräver att man måste avsluta eller förändra en uppskattad aktivitet. Resursfördelning i form av bland annat tid

och personal ger önskad effekt när den grundas i en kvalitativ dialog och analys på varje nivå inom

verksamheten. Exempelvis genom våra elevavstämningar (EWS) och månadssamtal mellan rektor och skolchef.

Kollegialt lärande innebär inom NTI Gymnasiet olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans

undersöker sambanden mellan sin undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik,

dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap och praktik genom att

både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden

är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet. Form och innehåll för det kollegiala lärandet väljs i

samråd med huvudman utifrån lokala resultat och behov.

En förutsättning är att rektor skapar gemensamt utrymme för kunskapsfördjupande möten för lärarna, vilket

inom NTI Gymnasiet innebär minst två timmars dedikerad lärteamstid per vecka. I den modell för lärande

organisation som arbetats fram inom strategin finns också fokus på ett system för elevavstämning (EWS), samt

olika former av kollegialt lärande på vetenskaplig grund exempelvis aktionsforskning, learning studies,

forskningscirklar mm.

En effektfull undervisning innebär inom NTI Gymnasiet att förflytta fokus från bedömning av elevers förmågor

till att även omfatta den egna undervisningens effekt. Det finns inte en typ av undervisning som är generellt

fördelaktig oberoende av sammanhang, men det finns aspekter i undervisningen som kan sägas vara

framgångsrika i relation till lärarens uppdrag såsom det är formulerat i läroplanen:

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd

● undervisningen är varierad då läraren använder en bred arsenal av metoder, verktyg och sina goda

ämneskunskaper

● eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och

förutsättningar

● eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

● läraren vet och visar att alla elever kan lära

Inom denna ram utvärderar och utvecklar läraren tillsammans med kollegor sin undervisning och skapar goda

förutsättningar för elevernas lärande.

Du kan läsa mer om NTI Gymnasiets strategier för att alla ska lyckas och vårt systematiska kvalitetsarbete på

www.ntigonline.se
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BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER

Undervisning
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Trygghet
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Upplevd kvalitet
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