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REKTOR HAR ORDET

Året som gått har ställt oss inför många utmaningar, då pandemin skapat ovisshet och vi har ställts inför

situationer där snabba beslut har varit nödvändiga. Vi har på vår skola inte haft några lokala utbrott och våra

åtgärder för att försöka minska riskerna för smittspridning verkar ha fungerat väl.

Trots den ovissa tillvaron har resultaten förbättrats och vårt arbete med att göra fler och djupare analyser av

orsakerna till elevfrånvaro, både på individnivå och organisationsnivå, är på god väg. Att varva fjärrundervisning

och närundervisning varannan vecka, med praktiska moment och prov på skolan, har fungerat över förväntan

och lärarna har genom gott samarbete hittat vägar att nå eleverna och med olika medel kunnat säkerställa att

undervisningskvaliteten varit god även under fjärrundervisningen.

Mitt första år på NTI Gymnasiet i Sundbyberg har varit både utmanande och spännande. Den karta över nuläget

på skolan som jag och övrig personal utifrån samtal om och analys av resultat kunnat ritat tillsammans, ligger

som grund för den här rapporten. Kartan ger mig en tydlig bild av i vilken riktning vi behöver gå under nästa

läsår.

Helena Wollin, rektor NTIG Sundbyberg
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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

Andel med examen ligger kvar på 84% från förra året totalt sett. Estetprogrammet har en klart ökad

examensgrad med 100% som nått examen, medan de andra två programmen har en minskad examensgrad med

4%. Det är ingen förändring sett till kön jämfört med förra året. Pojkar ligger närmre rikssnittet än flickor, som

ligger på 75% examensgrad.

ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen har ökat på samtliga program. Även om vi når rikssnittet på vårt

yrkesprogram detta år har vi lite kvar för de studieförberedande programmen. Precis som andelen examensgrad

ovan är det flickor som ligger lägre än rikssnittet två år i rad. Pojkar har högre betygspoäng än förra året och

tangerar rikssnittet.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

Vi ser en blygsam minskning av andel F på alla program förutom på Teknikprogrammet.

När det handlar om betyg fördelat på kön har andel F minskat i båda grupperna. Bland flickor har betyg D och C

ökat medan de högsta betygen på skalan har minskat medan vi för pojkar ser en ökning som är jämnt

representerad över hela betygsskalan.
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De ämnen med störst ökning av andel elever som nått minst E är Engelska 5, Matematik 1a, matematik 1c,

svenska 1 samt svenska som andraspråk 2. Samtidigt har de högre kurserna i matematik och engelska fler andel

F än föregående år.

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. Däremot har lärarna i svenska, matematik och engelska använt och sambedömt proven i

bedömningsportalen eller liknande ersättningsprov, för att säkerställa en rättssäker bedömning även detta år.

NORMER OCH VÄRDEN

83% av eleverna känner sig trygga på skolan. Det är en minskning från förra året. Andel elever som tycker

eleverna behandlar varandra på ett bra sätt är i princip oförändrad. Arbetsron har ökat de senaste två åren,

men andelen som svarar 1-3 har ökat något. Andel elever som tycker att personalen inte ingriper om någon blir

illa behandlad har ökat med en procentenhet. En ny fråga om studiemiljön detta år visar att 66% har svarat

7-10,  31% har svarat 4-6 medan 3% svarat 1-3.
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ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN RESP. SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT
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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

Undervisningen har under pandemin förlagts både som fjärrundervisning och som närundervisning utifrån de

förutsättningar vi haft med relativt stora och luftiga lokaler och liten elevgrupp. Schemat lades delvis om för att

eleverna skulle kunna undvika trängsel under rusningstrafik. Detta gav oss nya insikter och möjligheter att

planera undervisningen veckovis med fjärr-  och närundervisning  varannan vecka. Det blev mer som

inläsningsperioder med lärarledda lektioner online och mer praktiska moment och prov på plats. Varje månad

redovisade lärarna hur det gick för eleverna i den proaktiva elevavstämningen (också kallad EWS, early warning

system) och överblicken gav elevhälsan och rektor möjlighet att kunna erbjuda mer närundervisning för de

elever som inte riktigt klarade fjärrundervisning av olika anledningar.

Det kollegiala lärandet har letts av förstelärare och rektor med fokus på att öka resultaten genom utveckla

metoder och verktyg i fjärrundervisningen samt formativ bedömning med särskilt fokus på återkoppling av

kunskapsläge till eleverna. Under höstterminen läste pedagogerna och diskuterade aktuell forskning kring

formativ bedömning medan vårterminen ägnades åt auskultationer utifrån lärarnas egna formulerade mål i

utvecklingsarbetet av hur de återkopplar. Auskultationerna följdes upp med kollegiala samtal om nya upptäckter

och reflektioner.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Målet för genomsnittlig betygspoäng har inte riktigt nåtts och en del av detta har enligt lärare och elever att

göra med svårigheten att hitta motivation till studier under distans- och fjärrundervisning. Lärarna har inte

samma möjlighet att coacha eleverna och upplever att det hamnar mycket större ansvar på eleven.

Den höga examensgraden på Estetprogrammet är mycket positiv och vi har mycket att lära av de undervisande

lärarna här. De kurser som ges i trean på Estetprogrammet har lärarna lyckats bra med också under distans- och

fjärrundervisningen. Elevgruppen har varit mer på skolan, då många moment har varit praktiska. Även efter
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pandemin kan vi anta att fler praktiska moment på alla program kan motivera och stimulera elevernas

kunskapsutveckling.

Eleverna är nöjda med undervisningen enligt enkäten och de uttrycker ofta till mig som rektor att lärarna och

undervisningen är bra.

När jag som ny rektor intervjuade lärarna under mina första veckor på skolan uttryckte majoriteten att de

upplevde att de var ensamma i sitt arbete och ville samarbeta mer. Ett utvecklingsområde som jag därav som

rektor har fokuserat lite extra på under året har just varit att öka samarbetet på skolan. Både samarbetet

pedagoger emellan och samarbetet mellan elevhälsans olika professioner och pedagogerna. Lärarna söker mer

stöd hos varandra och hos specialpedagog, kurator och hos mig som pedagogisk ledare.

Normer och värden

Mentorskapet har delvis flyttats från heltidsmentor utan pedagogisk utbildning till pedagogerna vilket lett till en

tydligare kontakt med en del elever och deras vårdnadshavare när det handlar om studiesituationen. Trygghet

och studiero har varit en prioriterad punkt på arbetslagets agenda där mentorerna fått stöd i arbetet med att

öka detta, särskilt studieron. och det medför också ett ökat elevinflytande. Elevrådet har varit med och tagit

fram ordningsreglerna. De har varit en liten, men dedikerad grupp. Under pandemin valde de att inte ha

elevrådsmöten på skolan och de fick inte till digitala möten. Här får biträdande rektor i uppdrag att stötta

eleverna med systematik och metoder för att arbeta mer demokratiskt och att alla elever engageras i

studiemiljö- och värdegrundsfrågor. Med ett välfungerande elevråd kommer alla elevers påverkansmöjligheter

öka.

Kollegialt lärande

Försteläraren som lett lärteamets pedagogiska utvecklingsarbete har under vårterminen kunnat samarbeta med

ytterligare en förstelärare. Vi har tillsammans i ledningsgruppen diskuterat utfallet av tidigare insatser och tagit

en gemensam riktning mot ett ökat lärande inom organisationen. De strukturer som finns för kollegialt lärande

och analys av resultat under terminen har hjälpt oss att fokusera på elevernas måluppfyllelse och progression.

Varje vecka har lärteamet 2,5 timme avsatt för gemensamt möte med pedagogisk utveckling på agendan.

Auskultationer av olika former av återkoppling har också gett en möjlighet för pedagogerna att utvecklas och

lära av varandra. Nästa steg i vårt utvecklingsarbete kan vara att öka samarbetet mellan olika professioner inom

regionen.
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Lärteamet har fokuserat på återkoppling och vi ser indikationer (stapeldiagram nedan) på att eleverna uppfattar

i allt större grad att lärarna ger feedback som leder eleven framåt i kurserna och att lärarna är tydliga med vad

som krävs för de olika betygsstegen. Eleverna uppfattar också i större grad att lärarnas förväntar sig att eleverna

ska göra sitt bästa.

Slutsatser

Tillit och tydlighet är nog en del i att kvaliteten och därmed resultaten har kunnat bibehållas också under

pandemin, vilket kan tolkas som en framgångsrik utveckling. Detta arbete tänker vi att vi fortsätter med även

under nästa läsår.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Alla pedagoger som arbetar på NTI gymnasiet ska ha genomfört en kurs i Betyg och bedömning för

gymnasieskolan. Förstelärarna gör en plan för alla nyanställda, så de går denna under sitt första år på skolan.

Detta skapar en gemensam grund för att kunna diskutera hur vi med våra elever kan planera undervisningen på

ett framgångsrikt sätt. Varje läsår avslutas med en ämnesutvärdering som syftar till att fånga de beprövade

erfarenheterna.

För att jag som rektor kunnat säkerställa att betygsättningen i svenska och svenska som andraspråk, engelska

och matematik har varit rättssäker har lärarna fått tid till sambedömning inför betygsättningen.

NTI-gymnasierna i regionen har i slutet av läsåret organiserat för att lärarna i engelska, matematik och moderna

språk har träffats och diskuterat de ändrade kursplanerna. Lärarna uppskattar dessa “teach meets” och vi

planerar för ytterligare kollegiala träffar under nästa läsår.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Teknikprogrammets låga resultat beror delvis på att många elever inte nått målen i programfördjupningskurser,

såsom programmering. Både rektor och biträdande rektor har haft coachande samtal och varit på lektionsbesök

för att kunna stötta lärarna i arbetet. Frånvaron har varit en stor faktor och svårigheten att undervisa i

programmering på fjärr verkar ha varit större än vi kunde förutspå. Det vi tar till oss är att vi i kollegiet behöver

införa fler tillfällen för gemensam planering av kursmoment och för sambedömning löpande under terminen
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och särskilt om vi i den proaktiva elev-avstämningen ser att elever riskerar att inte nå målen. Här kan vi ta stöd i

andra NTI-gymnasiets arbetet och lära av de som lyckats bättre. De lärare som inte har bedömningsstöd från

Skolverket kan samplanera och sambedöma tillsammans med någon av syster skolorna i regionen.

Slutsatser

Den uppskattade utvecklingen av återkoppling kan utvecklas mer och spridas i det kollegiala lärandet, så att fler

elever når målen och kan utvecklas utifrån sin fulla potential. Lärarna har höga förväntningar på eleverna och

eleverna vet att lärarna tror på att de ska lyckas.

Elevernas möjlighet att påverka, att kunna uttrycka de egna behoven ökar kvaliteten i undervisningen. De

generella och de extra anpassningarna och stödinsatserna blir effektfullare när elevhälsa, lärare, elev och

vårdnadshavare har en tätare dialog kring studiesituationen. Här kan vi utvecklas mer.

Ytterligare träffar mellan ämneskollegor inom regionen kan ytterligare säkerställa en likvärdig och rättssäkrare

bedömning.

Alla elever har inte haft utvecklingssamtal och organisationen för hur dessa erbjuds och tas tillvara behöver ses

över. Rektor behöver följa upp detta arbete och analysera varför vi inte får den dialog om studiesituationen som

detta kan ge.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan har gjort fler närvaroutredningar och fler ÅP har upprättats i år jämfört med tidigare år. Detta har lett

till fler stödinsatser. Elevernas resultat utifrån de extra anpassningar som prövats har analyserats mer på

gruppnivå och mindre på individnivå för att inte fastna i berättelsen om eleven utan istället få syn på det som

fungerar i undervisningen. Specialpedagogen  har lett arbetet att utvärdera de stödinsatser som satts in och har

löpande informerat rektor och övriga i EHT  om behov av resurser, för att möjliggöra en omfördelning av

resurser. T.ex. har vi satt in extra resurser till ökad matematikundervisning under vårterminen för att fånga upp

elever i svårigheter.

Elevhälsan har under läsåret gått AcadeMedias utbildning Närvarolyftet, för att nästa läsår kunna handleda

pedagogerna i arbetet att främja närvaro. I det arbetet kommer vi fokusera på värdegrund och bemötande för

att alla elever ska få större möjligheter att utvecklas mot målen.

Alla perspektiv, det medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska, har kunnat bidra till en mer

gedigen analys av de svårigheter vi under en längre tid lyft, såsom hög frånvaro och låg måluppfyllelse.

Skolsköterskan har lämnat en sammanfattning av det gångna årets hälsosamtal och utifrån denna kan vi

prioritera vad vi vill utveckla under nästa läsår.

En större regelbundenhet i elevhälsoteamets (EHT:s) möten och en tydlig mötesstruktur som lyft upp det

förebyggande och främjande arbetet på agendan gör att vi har kunnat lyfta blicken från i huvudsak åtgärdande

arbete till mer förebyggande och främjande arbete. Räddningspaket och insatser efter att eleverna fått F i ett

11



flertal ämnen kommer säkerligen behövas även i framtiden, men målet detta läsår har varit att försöka föregå

misslyckanden genom större samarbete och fler analyser på skol- och gruppnivå under de månatliga proaktiva

elevavstämningarna (EWS, Early warning system). Skolledningen har fokuserat på  att stötta lärarna mer i sin

undervisning

Utvärdering av elevhälsoarbetet

EWS-analyserna har haft större fokus på grupp- och skolnivå än tidigare, men då många elever haft ett stort

stödbehov har inte målet gällande GBP riktigt nåtts. Andel examen på yrkesprogrammet lämnar även det en del

övrigt att önska. Fokus på förebyggande och främjande arbete för att öka närvaron kommer ge effekt över tid

och det finns anledning att fortsätta med detta fokusområde även nästa år. Vi ser dock redan en ändrad attityd

på skolan då både personal och elever pratar mer om missad undervisning och vad elev och lärare kan göra för

att ta igen detta och mindre om sociala faktorer som orsak till att eleverna inte når målen.

Slutsatser

Elevhälsans arbete är på god väg att hitta en starkare systematik med insatser, analys av resultat på individ och

gruppnivå, omfördelning av resurser om så behövs och utvärdering av de nya insatserna i en lärande cykel. Till

detta har vi Academedias årshjul av SKA till hjälp med mätningar och analys tillsammans med kvalitetsansvarig

för NTI-gymnasierna.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

En del elever som har hög frånvaro uttrycker under frånvaro-utredningen att de inte riktigt går rätt utbildning.

Det kan vara vårdnadshavarna som valt åt dem eller ett kompisval. Då har SYV:en fått i uppdrag att prata med

eleven för att se om det går att hitta en väg som kan motivera eleven att fullfölja sina studier. Pandemin har fört

med sig att gymnasiemässan varit digital, vilket vi upplever har försvårat för eleverna att hitta rätt utbildning

och rätt skola. SYV:en har även under pandemin tagit kontakt med grundskolor för att informera om våra

utbildningar och säkerställa att eleverna som väljer vår skola har valt rätt utbildning. SYV har varit ute i alla

klasser och informerat om utbildningssystemet samt väglett många elever som bokat enskilda möten. Vi har

också sett ett enormt intresse för chatt-funktionen “snacka med syv”.

Vi samverkar med Yrkeshögskolor både genom att ta emot LIA-studenter till vår verksamhet med också genom

att bjuda in dem till programråd. YH har gett information om deras utbildningar till våra yrkeselever.

För att våra elever ska vara mer attraktiva på arbetsmarknaden uppmanas de att certifiera sig inom Office 365

och Adobe och detta år har sammantaget 14 certifikat tagits. Vi ser ett ökat intresse för detta både från

branschen och från elevernas sida.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Vårt arbete med samverkan med omvärlden har fungerat bra trots pandemin och har fokuserats på arbetsliv

och studier. Det som behöver utvecklas är samarbete med föreningsliv och kanske med kommuner och lokala
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aktörer för att eleverna ska känna att de har en påverkansmöjlighet och en tillhörighet i samhället i stort. Det är

viktigt att ungdomarnas röst blir hörd och att klyftorna mellan olika grupper kan överbryggas.

Slutsatser

Certifieringarna har ökat och allt fler elever klarar proven med IT-lärarnas hjälp. SYV:ens och YH:s besök i

klasserna har varit väldigt uppskattade och det ska vi fortsätta med även nästa år. Ett arbete för att engagera

ungdomar i samhället och i olika demokratiska processer skulle vara intressant att få till framgent.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

IT-läraren Jonathan Bodman är APL-samordnare för både nationell och internationell APL och ansvarar

tillsammans med rektor för att kollegiet deltar i anskaffning av APL platser och förberedelsearbete med

eleverna, APL kopplas till de kurser som ligger i ÅK 3 för eleverna men beroende på vilka arbetsmoment som

eleverna får utföra på APL platsen så får eleverna även repetition från kurser som redan har lästs. Momenten

som förläggs på APL platsen tas fram tillsammans med kollegiet men även med handledaren på företaget.

Uppföljning av elevers progression följs upp med handledaren och eleven på regelbunden basis i form av samtal

och  E-post. Det samma gäller för eventuella anpassningar på APL platsen. Yrkeslärare som har de kurser som

förlagts är de som utför trepartssamtal med elever och handledare.

I Programrådet som vi har samarbetar flera NTI skolor för att utveckla och ta fram nya idéer för APL platser och

upplägg. Internationaliseringen har organiserats med hjälp av Pernilla Öhberg och årets fokusområde har varit

IT-säkerhet och det vi har utfört är att undervisa eleverna i hur vi ska jobba IT-säkert i en allt mer komplex och

snabbt växande samhälle inom IT

Utvärdering av APL

I och med Covid-19 så har vi följt gällande rekommendationer och APL för oss varit på plats på skolan för

majoriteten av eleverna med skarpa projekt inom skolans ramar. eleverna har fått mer APL tid än vad de

normalt sett hade fått ut. Eleverna var på plats 35 timmar i veckan och jobbade med att uppgradera skolans IT

miljö med labsystem och skrivarlösningar.

Skolans koppling mot näringslivet har varit sporadisk då många kontakter i branschen har arbetat hemifrån

själva under pandemin. Men där vi har haft kontakter eller elever ute så har kopplingen fungerat bra.

Trepartssamtalen har utförts via distans och har varit bra utförda med goda resultat.

I och med Covid-19 så har vi ej haft internationell APL under VT21

Slutsatser

Vi ser skolor inom verksamhetensom tagit ett steg längre i digitala internationella utbyten och  med nationella

APL-projekt mot företag inom branschen. Detta inspirerar oss och vi har inför nästa läsår ansökt om APL-platser
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utomlands som också erbjuder ett digitalt samarbete, även om vi förstås hoppas att eleverna får möjlighet att

göra APL på arbetsplatser i landet och utomlands nästa läsår.

Vi ska också arbeta vidare med internationell APL och nationell APL och utveckla samarbeten på båda

fronterna, för att gynna elevernas utveckling i en allt mer växande bransch vi kommer även att jobba lokalt med

företag i vårt närområde för att få våra elever mer attraktiva på marknaden. För att säkerställa att internationell

APL blir genomförbart även om pandemin fortsätter, så kommer fysisk APL ersättas eller kompletteras med

virtuell mobilitet. Med virtuell mobilitet menas att eleverna ingår i ett projektteam som handleds av företaget

via digitala möten medan arbetet utförs på skolan. Detta kan även underlätta nationell APL om våra företag inte

tar emot eleverna fysiskt.

Ett fokusområde är att se till att alla våra APL platser som tar emot våra elever ska kunna säga att våra elever är

väl förberedda för ett yrkesliv inom branschen.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Vad gäller undervisningen ska vi arbeta vidare med ökad dialog och tydlighet kring var eleverna befinner sig och

vad som är nästa steg, det vill säga återkoppling. Detta borde gynna progressionen för alla elever och motivera

eleverna till större delaktighet i sina studier. Resultaten i svenska och matematik har förbättrats i de lägre

kurserna, men de högre behöver vi också förbättra resultaten i. Förtroendet och tilliten mellan pedagoger och

elever är stor. Arbetet med elevcoachning från mentorerna och organiseringen av mentorstid och

utvecklingssamtalen så det känns mer meningsfullt blir ett utvecklingsområde för arbetslaget tillsammans med

biträdande rektor.

Elevhälsan ska leda ett utbildningsprojekt för att främja närvaro då skolan över en längre tid har sett frånvaro

som en av orsakerna till låg måluppfyllelse.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Gymnasiet Sundbyberg är, tillsammans med 29 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 Sundbyberg

Utbildningar och elever

Skolans samtliga program har en koppling till  teknik och medieteknik. Alla elever läser programmering och

intresset för att använda datorer som verktyg är stort både hos personal och hos elever. Både

teknikprogrammet och El- och energiprogrammet har en stor majoritet av eleverna som är pojkar. På

Estetprogrammet är det en större andel flickor.

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

EE-programmet
Dator- och

kommunikationste

knik

23 19 18

TE-programmet
Informations- och

medieteknik

30 33 28

ES-programmet
Estetik och media

- 4 12

Totalt* 53 56 58

*Antal elever oktober 2020

Personal

Personalen består av 13 lärare, en skoladministratör, en kurator, en specialpedagog, en SYV, en skolsköterska, en

vaktmästare/heltidsmentor och en rektor. Skolläkare och skolpsykolog är med på ett antal möten och kontaktas

vid behov under året. Under vårterminen hade rektor hjälp av en lärare som också fick rollen som biträdande

rektor.
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Organisation

Den inre organisationen består av olika grupper som bidrar till skolans drift och utveckling.

Lokaler

Skolans lokaler består av lektionssalar, Makerspace, ett antal grupp- och studierum, bibliotek, matsal och ytor

för rast. Idrotten är förlagd till en hall utanför skolan.
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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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