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REKTOR HAR ORDET

NTI Gymnasiet Umeå har ca 190 elever på fyra olika nationella program. NTI Umeå erbjuder också som enda

skola i länet ett fjärde år; Gymnasieingenjör med inriktning mot mjukvarudesign.

NTI Gymnasiet Umeå har ambitionen att ligga i framkant vad gäller tech och digital kompetens oavsett

program. Våra elever ska förberedas för att kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. Detta ställer krav

på undervisning, pedagoger, lokaler och utrustning. På varje program arbetar vi med modern utrustning och

programvaror som används i branschen. Alla pedagoger har en hög digital kompetens och till deras förfogande

finns välutrustade IT-labb, kemi-labb, fotostudio samt ett makerspace. För att kunna leda och navigera i en

digitaliserad framtid behöver våra elever utveckla en rad förmågor, såsom kommunikation, ledarskap,

flexibilitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Dessa entreprenöriella förmågor övar våra elever i samtliga

kurser.

Vi tror på den samlade kraften i lärarkåren och arbetar sedan flera år tillbaka kontinuerligt med kollegialt

lärande. Arbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning där vi 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. Våra förstelärare leder skolans kollegiala lärande i veckovisa träffar där vi arbetar i olika

utvecklingsområden.  Fokus under det gångna läsåret blev att utveckla och förfina fjärrundervisningen, men vi

arbetade också bland annat med Lektionsdesig. Varje vecka träffas också lärare och EHT under ledning av

rektor där vi arbetar med att utveckla undervisningen utifrån av lärarna och elevhälsan identifierade områden

på grupp - och  individnivå.

Det gångna läsåret var på grund av pandemin mycket utmanande men det är med stolthet jag tittar tillbaka

på det fantastiska arbete som personalen på NTI Umeå genomförde tillsammans med våra elever.  Jag ser

fram emot att få fortsätta utveckla NTI Umeå tillsammans med personalen läsåret 21/22.

Umeå 2021-06-22

Petra Norqvist, rektor
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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.

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.
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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.

Lokala kvalitetsuppföljningar

Utöver de gemensamma kvalitetsuppföljningar som görs genomför skolan varje år utvärderingar i enkätform av

lärteamsarbetet och av programtiden. Vidare utvärderar också Teamet för likabehandling (TFL) det arbete som

de genomfört under läsåret. Detta år har rektor och kurator intervjuat eleverna i en klass med fokus på frågor

om undervisning och trygghet.

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

87% av eleverna, dvs 7 elever, med fullständig studieplan tog inte gymnasieexamen. Detta är en avsevärd

förbättring jämfört med föregående år trots de utmaningar pandemin orsakat.

ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)
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ANDEL MED EXAMEN GYMNASIEINGENJÖR (T4)

100% av eleverna på T4 tog en gymnasieingenjörsexamen.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen visar att flickorna har ett något högre genomsnitt än pojkarna (1,1).

Skillnaden har krympt sedan 2020 då den var 1,4.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

Betygsfördelningen visar att andelen elever som når de högre betygen C-A ökar vilket visar att eleverna ges

större möjligheter att nå så långt som möjligt. Under året har ett antal prövningar genomförts för att ge elever

möjlighet att nå kunskapsmålen, lovskola har anordnats under v 44, sportlov och sommarlov.
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10% av de satta betygen var betyget F. Detta är samma nivå som föregående år. Den totala betygsfördelningen

skiljer sig från föregående läsår i det att i år har något fler elever nått betygen C-A.

Fördelningen mellan pojkar och flickor visar att flickorna generellt får de högre betygen, samt färre F. Andelen

satta F på pojkar minskar mot 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.

NORMER OCH VÄRDEN

Detta område är högprioriterad på skolan vilket också visar sig i enkätresultaten.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT
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Utvecklingen går hela tiden åt rätt håll. Arbetet med att identifiera orsaker till att det finns en handfull elever på

skolan som inte riktigt håller med om påståendet är prioriterat.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN

Målet måste alltid vara att 100% av eleverna är trygga i skolan. Arbetet med att identifiera orsaker till att vi inte

når 100% pågår.
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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 schemaläggs för att få en samlad skoldag där ingen klass behöver ha håltimmar. Lärarnas

önskemål om längd på undervisningspassen tillgodoses i möjligaste mån. Förläggningen av APL påverkar

schemaläggningen likväl som programmens poängplaner och samläsning men goda lösningar hittas alltid för att

skapa en schemastruktur som möjliggör för lärarna att bedriva effektfull undervisning.

Elevernas utveckling och lärande följs upp på programtid där varje program behandlas var fjärde vecka.

Undervisande lärare och EHT  träffas och samtalar om behov och utvecklingsmöjligheter under ledning av

rektor. Varje månads fylls EWS i som ett komplement till programtiden. EHT följer veckovis upp tillgängliga

elevresultat och agerar utifrån behov.

Fjärrundervisningen har naturligtvis påverkat formerna för undervisning men inte så mycket vad gäller

uppföljning. Skolinspektionen gjorde under våren en granskning av skolan där bland annat rektors arbete med

att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen vid fjärr-/distansundervisning samt planering och

anpassning för att få med alla moment, ge eleverna den garanterade undervisningstiden och för att säkra

underlag för bedömning och betygssättning vid fjärr-/distansundervisning granskades helt utan synpunkter från

inspektionen.

Utifrån elevenkäten, medarbetarenkäten, undervisningsutvärderingen samt formella och informella samtal

rektor/lärare har rektor tillsammans med förstelärare identifierat ett antal utvecklingsområden som sedan

formuleras till mål för arbetet på lärteamstid.

Ett av fokusområdena i årets arbetsplan var att arbeta med stödjande strukturer i klassrummet som tex tydliga

genomgångar i lektionens inledning av lektionens innehåll, mål och struktur. Detta arbete har följts upp dels

genom verksamhetsbesök av rektor dels genom en fråga i undervisiningsutvärderingen med mycket bra

resultat.
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Som ett led i detta har också utbildningen “Lektionsdesign” genomförts på lärteamstid.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Undervisningens kvalitet har under året påverkats av pandemin i stor utsträckning. Måluppfyllelsen visar att

undervisningen trots detta hållit god kvalitet. Lärarna själva upplever att det är svårare att ge eleverna stimulans

vid fjärrundervisning men eleverna verkar inte dela den uppfattningen. Att planera och genomföra

undervisningen utifrån examensmålen upplevs av lärare i gymnasiegemensamma ämnen som utmanande, i

synnerhet då olika program samläser exempelvis engelska och svenska. Man arbetar ofta ämnesövergripande

med karaktärsämneslärare för att komma åt denna svårighet men under pandemin har detta arbete haltat.

Arbetet med extra anpassningar är ett högprioriterat område på skolan och följs upp av den enskilde läraren

och EHT veckovis dels på programtid men också med hjälp av EWS. Detta läsår har en ny modell av EWS

prövats, utifrån arbetsplanen, där det blivit tydligare både för läraren och EHT vad läraren egentligen signalerar i

EWS. Detta har resulterat i ett mer strukturerat arbete med extra anpassningar. Skolans nya specialpedagog har

också varit ett gott stöd i arbetet. Arbetet med att skapa stödjande strukturer i klassrummet har följts upp dels

genom verksamhetsbesök av rektor dels genom en fråga i undervsiningsutvärderingen med mycket bra resultat.

Lärarnas utvärderingar visar att innehållet i lärteamen är uppskattat och att man önskar mer tid för

implementering och tillämpning. Genomgående vill lärarna arbeta mer ämnesövergripande, något som i princip

helt har fått stå tillbaka under pandemin.
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Normer och värden

Teamet för likabehandling (TFL)

Arbetet med normer och värden är ett högt prioriterat område hos skolans hela personal. Teamet för

likabehandling (TFL) som består av fem lärare samt skolans kurator arbetar proaktivt med frågorna framför allt i

personalgruppen men också med eleverna. Man har hållit workshops om bland annat skolans normktritiska

checklista (se bilaga x) samt kontroversiella frågor. I utvärderingar visar det sig att personalen upplever det

mycket positivt och vill ha mer utbildning/samtal av denna typ under TFLs ledning. TFL har också stöttat

mentorer i klasser där konflikter mellan elever uppstått. Mentorerna har upplevt detta som ett stort stöd i

arbetet med medling och konfliktlösning. TFL arbetar också med framtagandet och implementering av skolans

plan för likabehandling. Diagrammen nedan visar att arbetet ger resultat.

I och med att TFL fått ett starkt mandat i arbetet med normer och värden ligger frågorna högt på agendan.

Personalgruppen önskar arbeta mer proaktivt med dessa frågor och stödet som TFL ger till tex mentorer vid

behov ska fortsätta. Då normkritik aktualiseras bland annat med hjälp av vår normkritiska checklista ser lärarna

jämställdhet och jämlikhet som högprioritera. Detta framkommer tydligt i utvärderingar och resultatsamtal med

rektor.

Under pandemin upplever lärarna att det har varit svårare att arbeta med elevinflytande. Dock visar

elevutvärderingar att eleverna är nöjda med det inflytande de har på undervisningen och

examinationsformerna.

Undervisningsutvärderingen visar att eleverna är nöjda med studieron och även tryggheten på skolan.

Slutsatser

Det ämnesövergripande samarbetet mellan lärarna behöver utvecklas, något som både lärare och elever

efterfrågar. Det finns också ett önskemål från lärarna att ges mer tid till kollegialt lärande mellan ämneskollegor.

För att detta ska kunna utvecklas måste samverkan mellan NTI i Norr ske då flera av lärarna saknar

ämneskollegor på skolan. Detta är dock ett arbete som rektorerna i region Norr diskuterat och förutsättningarna

är bättre kommande läsår då lärteamstiden är gemensam för samtliga skolor.

Arbetet i lärteam är uppskattat av lärarna och man efterfrågar ett utvecklat kollegialt lärande i ALC (Active

Learning Classroom, ett projekt skolan haft med Umeå Universitet), något som var planerat inför detta läsår

men som fick strykas pga pandemin. Ett planerat arbete kring feedback fick även det strykas till förmån för

kollegialt lärande runt fjärrundervisningsfrågor, arbetet med feedback kommer att tas upp kommande läsår.

Detta år var “tidiga insatser” ett mål i arbetsplanen som handlar om att snabbt fånga upp elever i åk 1 med

stödbehov, något som har varit framgångsrikt genom screeningar, strukturerade introduktionssamtal med

mentorerna samt ett strukturerat EHT-arbete. Detta kommer att utvecklas ytterligare genom ett bättre

överlämningsarbete från avlämnande huvudman samt introduktionssamtal även med kurator.
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Arbetet med elevernas “F-faktor” har förbättrats under året med målet att elever med F ska erbjudas och

uppmuntras att pröva kurser. Målet ska vara att ingen elev ska börja åk 3 med F i sin studieplan.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Läsåret 19/20 genomförde i princip samtliga lärare på skolan utbildningen “Betyg och bedömning”. De lärare

som inte genomfört den kommer att göra det kommande läsår. De lärare som så önskar får tid för att arbeta

med sambedömning, något som nyttjas av lärarna i svenska, matte och engelska. Olika examinationsformer är

en återkommande punkt på programtid och lärarna har som rutin att använda sig av olika examinationsformer.

Under vårterminen har specialpedagogen haft workshops med fokusområdet undantagsbestämmelsen. I år

genomfördes inga NP men lärarna i sv, en, ma och fy genomförde stödproven som Skolverket ersatte de

Nationella proven med.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Arbetet med betyg och bedömning är ett område som fungerar mycket bra på skolan. Eleverna är enligt

undervisningsutvärderingen nöjda med lärarnas arbete med fortlöpande information om var de ligger till i

relation till kunskapskraven. Man är också generellt nöjd med hur lärarna presenterar vad som krävs för de olika

betygsstegen. Samtliga lärare genomför strukturerade mitt-i-kursen-samtal och vid utvecklingssamtalet ges

eleverna och VH/föräldrar  en mer utförlig information. Nya lärare ges stöd av erfarna vid betygssättning. Olika

former av examinationer används för att ge alla elever möjlighet att visa sina kunskaper på bästa möjliga sätt.

Slutsatser

Arbetet med betyg och bedömning är ett område som fungerar mycket bra på skolan men som  ständigt kan

utvecklas och förbättras, ett arbete med feedback kommer att genomföras på lärteamstid under kommande år

och lärare som inte genomfört Academedias utbildning i  betyg och bedömning kommer att genomföra den.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet (EHT) består av specialpedagog, skolsköterska, kurator och leds av rektor. EHT träffas en

gång/vecka och lyfter elevärenden som påkallats av lärare eller EHT, ser över närvaro, planerar förebyggande

och hälsofrämjande  arbete mm. Lärare som lämnat ärenden till EHT ges återkoppling och vid varje träff tittar

EHT särskilt på eleverna i det program som ska tas upp på programtid under eftermiddagen. EWS gås igenom

och frågor och information till lärarna planeras. Till teamet hör också skolpsykolog och skolläkare som kontaktas

vid behov. Rektor har en aktiv roll i elevhälsoarbetet och fungerar som en länk mellan teamet och lärarna.
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Skolsköterska och kurator arbetar två dagar i veckan vilket påverkar sättet att arbeta för dessa yrkesgrupper.

Kommande läsår utökas specialpedagogens sysselsättningsgrad som ett led i att stärka elevhälsan. Under året

har ny skolsköterska och kurator rekryterats.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsans arbete har under året genomfört omfattande förbättringar på flera områden. Strukturella

förbättringar kring kartläggningar, åtgärdsprogram, uppföljningar och utvärderingar har gjorts. De ansökningar

om tilläggsbelopp som gjorts har beviljats och elever med extraordinärt stödbehov har fått assistenter.

Kommande läsår kommer skolan att ha fem elevassistenter som ett resultat av detta arbete. Specialpedagogen

har genomfört riktade arbeten mot klasser med behov av generella anpassningar. Skolan har också haft kontakt

med rådgivare från SPSM för att diskutera undantagsbestämmelsen. Elever med problematisk skolfrånvaro

och/eller låg måluppfyllelse har tillsammans med VH/föräldrar och mentor regelbundet träffat rektor och/eller

specialpedagog för samtal om behov, förväntningar och förbättringsområden. Under läsåret 19/20 gjordes

omfattande strukturella förändringar i arbetet med frånvaro och detta arbete har förfinats.

Skolsköterskans arbete med hälsosamtal omöjliggjordes inledningsvis pga pandemin innan en lösning med

samtal på distans kom igång. Under vårterminens första månader stod skolan utan skolsköterska. Detta

resulterade i att samtliga elever i åk ett inte fick sina hälsosamtal i tid.

Kurators arbete har försvårats av pandemin i det att eleverna inte haft “fysisk” tillgång till kurator hela läsåret.

Kurator har arbetat med att ha digitala kontakter med eleverna.

Skolpsykologen har haft begränsade möjligheter att komma till skolan varför kontakten med denne har skett på

länk. Psykologen har deltagit på EHT-träffar och konsulterats i vissa frågor. Trots utmaningar med

fjärrundervisning har elevhälsans arbete fungerat väl, i synnerhet arbetet med särskilt stöd och närvaro.

Möjligheterna att nyttja skolpsykolog och skolläkare har tyvärr varit mycket begränsade.

Slutsatser

Arbetet med extra anpassningar på gruppnivå med stöd av specialpedagog visade sig framgångsrikt och ska vid

behov fortsätta. Skolans elevassistenter ska få handledning av specialpedagogen och deras uppdrag ska

förtydligas för undervisande lärare. Ett arbete med handledning av skolpsykologen ska prövas. Vid läsårsstart

ska kurator genomföra samtal med eleverna i åk ett. Närvarorutinen ska uppdateras för att bli tydligare för

mentor. Lärarna önskar få möjlighet att programtid få diskutera extra anpassningar i större utsträckning och

detta ska möjliggöras. Elevhälsans ständiga utmaning är att vara transparent gentemot lärarna för att inte vara

och upplevas som ett parallellt spår. Elevhälsan behöver ständigt arbeta för att bli en integrerad del av hela

skolans verksamhet för att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt. Sammanfattningsvis har

elevhälsans arbete utvecklats mycket positivt under året trots de svårigheter som pandemin medfört. Under

hösten kommer alla elever som inte erbjöds ett hälsosamtal av skolsköterskan förra läsårets att prioriteras.
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Skolan arbetar med samverkan på olika arenor; med branschen i samband med APL på handelsprogrammet och

IT-programmet, med företag i övrigt med olika syften beroende på kurs och program, med ideella föreningar

som tex Röda Korset och med Umeå Universitet och andra lärosäten.

Samverkan sker på olika sätt och med olika representanter från skolan. Skolans ene förstelärare har under året

etablerat sig i olika nätverk på Umeå Universitet, dels det regionala samverkansrådet som i första hand arbetar

med lärarutbildningsfrågor på regional nivå, samt ett nätverk som arbetar med frågor inom ramen för ULF.

Skolans rektor deltar i nätverlet Make-IT som är ett lokalt nätverk med syftet att få unga att intressera sig för

IT-branchen.

Skolans SYV har under våren arbetat med enskild handledning och workshops med eleverna i årskurs tre.

Skolan tar alltid de av det rika kulturliv som Umeå erbjuder och ordnar besök bland annat på Norrlandsoperan

men också på muséer, biografer och teatrar. Dessa besök ordnas av lärarna.

Skolan erbjuder också eleverna på Handels - och IT-programmet samt eleverna på  Gymnasieingenjörsåret APL

utomlands. Under läsåret 20/21 ställdes detta in pga pandemin.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Samverkan har under läsåret varit mycket svårt. De nätverk som skolan deltar i har bland annat som syfte att

mynna ut i föreläsningar, besök och annan samverkan men detta har under året inte kunnat genomföras.

Samverkan med branschen har varit begränsad och det årliga samarbetet med Röda Korset med rubriken “På

flykt” fick i år utgå.

Umeå Universitets mässa som i första hand riktar sig till treorna blev detta år digitalt. Skolan har också haft

digitalt besök av representanter från Yrkeshögskolan i Härnösand. Dessa digitala besök höll förvisso god kvalitet

och ledde bland annat till att flera av våra elever på IT-programmet sökte sig till YH i Härnösand, men digitala

besök kan aldrig ersätta fysiska.

Skolans ene förstelärare har detta läsår skapat och lanserat hemsidan Vad ska du göra sedan som är under

uppbyggnad men som riktar sig till alla våra elever. Här finns programindelad info om vad man kan studera efter

utbildningen, vilka behörighetskrav utbildningarna har, hur man kan läsa upp saknade betyg efter examen etc.

Sidan är en mycket bra informationshub även till våra elever i åk ett och blivande elever varför sidan kommer att

utvecklas och marknadsföras

Besök till museer, teatrar, opera och film har helt utgått detta år.

Slutsatser

Efter detta år finns ett stark vilja att återigen kunna samverka med externa aktörer på alla nivåer. Vår

förhoppning är att vi redan under hösten -21 kan inleda etablerade och nya samarbeten.
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

Biträdande rektor, Sara Packman, är APL-samordnare, ansvarig för utlands-APL samt APL-ansvarig på

handelsprogrammet, Mattias Öberg tog HT 2020 över som APL-ansvarig på IT-programmet. APL-ansvariga

jobbar med anskaffning av APL-platser, kvalitetssäkring av dessa samt organisation av programråd.

APL-ansvarig och berörda karaktärsämneslärare beslutar om vilka moment som läggs ut på APL i samråd med

rektor. Elevernas utveckling under APL-perioden följs upp genom loggbok, trepartssamtal samt redovisning av

APL-uppgifter. Lärare ges tid till samplanering på förarbetsdagar och fortlöpande under läsåret vid behov.

De lokala programråden används som bollplank vad det gäller fokusområden för utbildningen inom ramarna för

examensmålen, utformning och upplägg av APL och dessutom försöker vi hitta passande skarpa projekt,

studiebesök och gästföreläsare om intresse finns från parterna.

Arbetet med internationalisering och APL utomlands har organiserats så att biträdande rektor har huvudansvar

för det. När det är skarpt läge inför och under utlandsresor involveras även karaktärsämneslärare. APL var ett av

årets fokusområden men p.g.a. situationen med Corona-pandemin fick arbetet med utveckling av APL stå åt

sidan och fokus blev istället att försöka lösa APL på bästa sätt trots att många företag inte kunde ta emot

praktikelever.

Utvärdering av APL

APL under läsåret 20-21 blev en stor utmaning p.g.a. av pandemin och störst problem blev det på

IT-programmet eftersom de flesta företag inte tog emot elever då de flesta av deras medarbetare jobbade

hemifrån.

Vi valde att skjuta fram APL för HA åk 1 och IT åk 2 till kommande läsår. För HA åk1 rör det sig bara om två

veckor så de kommer att få en extra vecka under åk 2 och åk 3. IT åk 2 kommer att göra all sin praktik under

vårterminen i åk 3.  För de klasser där vi valde att försöka genomföra APL såg det ut så här:

HA åk 2  - alla elever (13 st) fick APL-plats dock kortade vi ned praktikperioden med ett par veckor innan jul

eftersom antal smittade sköt i höjden i Umeå då och det blev hårdare restriktioner under en tid. Eleverna fick

dock chansen till att göra extra APL under vårterminen då läget var bättre.

EE åk 2 -  till stor del framskjutet till åk 3, några elever hann göra några veckors APL innan vi var tvungna att

avbryta p.g.a. smittoläget.

EE åk 3 - nio av 24 elever fick extern APL för övriga klassen löste vi det med skarpa projekt som utfördes på

skolan.
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TE4 -  två av fem elever fick extern APL för övriga klassen löste vi det med skarpa projekt som utfördes på

skolan.

När APL fungerar som den ska är det ett ovärderligt verktyg för elevernas utveckling mot examensmålen. På

handelsprogrammet lyckades vi trots pandemi uppnå lika givande praktik som andra år. APL på IT-programmet

blev dock väldigt svår att genomföra på ett bra sätt p.g.a. pandemin. Alla studiebesök och gästföreläsningar på

alla program blev inställda under läsåret 20-21 då skolan hölls stängd för utomstående och eleverna till stor del

hade fjärrundervisning. Trepartssamtalen fungerade väldigt bra på både IT-programmet och

handelsprogrammet. Det är viktigt med täta kontakter och regelbundna samtal för att följa och utvecklingen

och hitta utvecklingsmål .APL utomlands blev inställd under läsåret 20-21.

Slutsatser

Vi ser fram emot ett läsår som inte ska påverkas i samma utsträckning av den pågående pandemin. Vi hoppas

på att kunna ha alla våra elever på plats och kunna erbjuda dem alla bra APL-platser. Vi kommer att lägga fokus

på att ytterligare förbättra hur vi jobbar med våra trepartssamtal - fler lärare kommer att involveras och det är

viktigt att samarbeta för att säkerställa likvärdig bedömning.

Ett annat viktigt fokusområde för både IT- och Handelsprogrammet är att nytag kring arbetet med programråd

med flera nya intressanta kontakter för båda program och vi ser fram emot att kunna träffas under

höstterminen.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Då läsåret helt präglats av pandemin upplever både personal och elever att mycket har fått pausas. Det finns en

stor vilja att återuppta det som fungerat bra men som inte kunnat genomföras.

De fokusområden som ska arbetas med under nästa läsår är:

- närvaro

- effektfull och utmanande undervisning

- sambedömning

- ämnesövergripande arbete

- feedback

- ALC

- samverkan med omvärlden

Enkäter och utvärderingar visar att detta är de områden som dels lärarna efterfrågar dels de områden som vi

behöver utveckla för att våra elever ska nå så långt som möjligt.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Gymnasiet Umeå 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 Umeå

Utbildningar och elever

Skolan har fyra program samt Gymnasieingenjörsåret (Te4). Handelsprogrammet och IT-programmet är våra

yrkesförberedande program och estetiska programmet och teknikprogrammet är våra högskoleförberedande

program. Skolan har en övervägande majoritet pojkar. Eleverna kommer framförallt från Umeå Kommun men vi

har också elever från kranskommunerna och inlandskommunerna.

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

EE-programmet EEDAT 17 19 25

TE-programmet TEINF 27 20 26

ES-programmet ESEST 10 12 11

HA-programmet HAHAN 11 13 -

Gymnasieingenjör Informationsteknik 6

Totalt* 65 64 62

*Antal elever oktober 2020

Personal

18 lärare (14 FTE), 1 rektor 100%, 1 Biträdande rektor 50%, Administration 30%, Bibliotekarie och administratör

50%. Skolsköterska 40%, Kurator 40%, Specialpedagog 40%, 3 elevassistenter, IT-ansvar 15%, APL-ansvar IT 20%,

Studie - och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog anlitas efter behov.
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Organisation

Skolans arbete leds av rektor. I den pedagogiska ledningsgruppen ingår rektor och två förstelärare.

Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska och specialpedagog (skolpsykolog och skolläkare vid behov)

och leds av rektor. Det kollegiala lärandet leds av förstelärarna.

Lokaler

Skolans lokaler är centralt belägna i Umeå. Eleverna äter lunch på närbelägen restaurang. Idrottsundervisningen

äger i första hand rum i Umeå Kommuns idrottshallar som hyrs. Skolans lokaler är förhållandevis små vilket

påverkar schemaläggning och i viss mån arbetsformer. Skolan har ett litet bibliotek, ett makerspace, en

foto/filmstudio samt ett ALC (Active Learning Classroom).
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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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