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REKTOR HAR ORDET

2002 startade NTI Gymnasiet i Uppsala och var då en av de första fristående gymnasieskolorna i Uppsala. Under

dessa nitton år har skolan utvecklats enormt och är nu Uppsala läns mest sökta skola för att läsa utbildningar

inom teknik och IT. Vi har arbetat hårt med att ge skolan en tydligt inriktad mot tech, science och IT, och har

utvecklat vår vetenskapliga koppling gentemot detta genom att de senaste åren blivit samarbetsskola med

Uppsala universitet.

Vårt hårda arbete har gett resultat både i formella resultat men också genom att vår skola numera står sig stark i

Uppsala. Vi hade i år fler förstahandssökande till vårt teknikprogram än vad alla andra skolor i regionen hade

tillsammans. Vårt yrkesprogram är också det mest eftersökta yrkesprogrammet i Uppsala.

Vi gläds också åt att vi, trots att vi vuxit de senaste åren, har haft fortsatt gott resultat i vårt arbete med att

motverka mobbning och kränkande behandling på skolan. Detta är något som också visar sig i våra

elevundersökningar som år efter år presenterar goda siffror vad det gäller tryggheten på skolan.

Det har varit ett annorlunda läsår på många olika sätt. Förutom covid-pandemin så har skolan flyttat in i nya

lokaler på Polacksbacken i Uppsala. Året har därför mycket fokuserat på att iordningställa lokaler och anpassa

dem fullt ut till skolverksamhet samt omfattande arbete med att skapa förutsättningar för god skolgång trots

påverkan av covid-19. De formella resultaten blev emellertid goda, och såväl personal som elever är nöjda med

undervisning och ledning.

Under året har skolan arbetat med att stötta personalen för att bedriva både distansundervisning samt växelvis

närundervisning. Att fortsätta utveckla undervisning mot tech, science och IT har intensifierats under året och

kommer även att fortsätta nästa år genom vår satsning på våra synliga attribut, t.ex. makerspace, hydroponisk

odling, VR/AR, forskning inom teknik och programmeringsdidaktik. Även samarbetet med universitetet via ULF

och partnerskolesamarbetet har växlat upp under året och kommer även kommande år vara prioriterat.

Uppsala augusti 2021

Mathias Laveno Henrik Jonsson Sarah Hagberg

rektor bitr. rektor bitr. 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.

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

91 % av avgångseleverna uppfyllde kraven för examen på skolan vilket ligger i linje med den nationella nivån,

men är en minskning jämfört med tidigare år. Flera av programmen har endast ett mindre antal elever vilket gör

att resultatet påverkas starkt av några få elevers resultat.

På vilket sätt det stora inslaget av fjärrundervisning påverkat resultatet är svårt att säga på total nivå. Vi vet att

många elever inte gynnats av det stora ansvar som lagts på dem, men vi vet samtidigt att ett relativt stort antal

elever upplevt undervisning på distans som framgångsrikt för betygsnivån.

Uppdelat på kön ser vi att flickor tar examen i något högre grad än våra pojkar. Med en liten andel flickor på

skolan kan inga uppenbara slutsatser dras enbart utifrån statistiken.
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)

Bland avgångseleverna på el- och energiprogrammet har det varit valbart att läsa till de kurser som ger

behörighet till högskola. Samtliga elever som valt dessa kurser har också klarat av dem med minst godkänt

betyg. Andelen elever som önskar läsa till högskolebehörighet har ökat över tid. I och med den nya

programstrukturen för IT-programmet där engelska 6 ingår i programfördjupningen passar kurserna bättre in i

elevernas studieplaner och scheman.

ANDEL MED EXAMEN GYMNASIEINGENJÖR (TE4)

Alla 15 elever på vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år avslutade med gymnasieingenjörsexamen

och godkänt i samtliga kurser. Alla 120 satta betyg var godkända, och den genomsnittliga betygspoängen var

15,9.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)
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De genomsnittliga betygspoängen för de olika programmen har gått både upp och ner. Vi har många program,

varav några har ett litet antal inskrivna elever vilket gör att examensgrad och betygspoäng av statistiska skäl

varierar mer över tid. Det som är anmärkningsvärt är att betygspoängen på vårt största program

teknikprogrammet, har minskat en del. Det hänger förstås ihop med en lägre examensgrad, men en annan

anledning som har lyfts i samtal med lärare är att färre elever har lyckats visa på högre betyg på de

arbetsuppgifter som har genomförts under fjärrundervisningen. Det har då handlat om att säkerställa godkända

betyg genom digitala lösningar, där formerna inte gynnat bedömning av högre kvaliteter som annars visas i

uppgifter med större inslag av analys, slutsatser, resonemang och redovisning.

På skolan som helhet är flickorna i tydlig minoritet, men lyckas en aning bättre om man ser till genomsnittlig

betygspoäng. Då vissa av våra program har en större andel flickor än andra, är det vanskligt att dra några

slutsatser på generell nivå och då den totala gruppen flickor är liten så vill vi inte spekulera närmare i

anledningarna till denna avvikelse. Vi tror och hoppas att våra elever får en likvärdig utbildning och en rättvis

bedömning oavsett kön. I de fall vi ser en tydlig avvikelse över tid, så kommer vi i första hand behandla detta i

dialog med lärarna.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING
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Den totala andelen F i betygskatalogen har ökat med en procentenhet. Vi ser emellertid en långsam förbättring

över tid och bedömer att nedgången är tillfällig. Liksom tidigare är det en mindre andel elever som står för en

betydande andel icke godkända betyg. Korrelationen mellan många F och hög frånvaro är också betydande, och

kanske än så mer detta år då vi ser enskilda elever som fallit ifrån och inte närvarat på undervisningen. Vi

kommer fortsätta att arbeta för att analysera och utreda elevernas frånvaro än mer under kommande läsår när

vi förhoppningsvis återgår till mer normal skolgång med närundervisning.

Beträffande betygsfördelningen per kön ser vi att flickor har en något större andel högre betyg, t.ex. 21 % A

jämfört med 13 % A för pojkar. Vi har försökt hitta möjliga anledningar till detta, men inte lyckats specifikt för

vår skola då siffran tenderar att variera över tid - främst med anledning av att antalet flickor är lågt i förhållande

till antalet pojkar. I riket som helhet tenderar flickor generellt att ha högre betyg än pojkar i de flesta ämnen och

en förklaring som lyfts är t.ex. antipluggkultur hos pojkar och att flickor generellt presterar bättre än pojkar i de

ämnen där läs- och skrivförståelse spelar större roll. Vi följer dessa mönster beträffande betygsfördelning per

lön över tid för att på så sätt kunna bedöma avvikelsens betydelse.

RESULTAT NATIONELLA PROV

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

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

vårterminens proven.
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NORMER OCH VÄRDEN

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

Andelen elever som anser att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt är hög och har stigit sedan

föregående läsår till 86 % (från 81 %). Pojkar har skattat högre än flickor (89 % respektive 64 %). Detta påvisar

att eleverna på NTI Uppsala generellt upplever att de behandlar varandra väl vilket varit vad skattningarna visat

sedan flera år tillbaka.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN

Skolans elever anger att de känner sig trygga på skolan (92 %) vilket är samma procent som föregående läsår.

Pojkar skattar något högre än flickor.

Föregående läsår påverkades av periodvis distansundervisning samt var första året i skolans nya lokaler. Ett av

skolans stora mål var att bibehålla elevernas trygghet genom dessa förändringar då det har en positiv effekt på

inlärningen. Enligt dessa siffror har vi lyckats väl med det.
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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 är den viktigaste beståndsdelen en skola består av och på vår skola arbetar vi kontinuerligt med

att följa upp och utveckla denna.  Vår strävan är att ge lärare långvariga redskap för att dels ge eleverna den

bästa utbildningen, dels tillgodose elevernas behov. Uppföljning av elevernas kunskaper sker varje månad i vår

EWS där lärarna flaggar huruvida elever riskerar att inte nå målen i kursen. Om en flaggning görs kopplas EHT in

och elev och undervisning följs upp.

Under året som har gått har skolan bedrivit undervisning i digital form då den rådande pandemin krävt detta. I

det stora hela har fjärr- och distansstudierna fungerat väl men avvikelser har skett. Vi har sett att elever både

presterat bättre och sämre men tydligt är att elever som behöver mer kontinuerligt stöd har presterat sämre än

tidigare. På vårt IT-program valde vi att bedriva all undervisning på plats i skolans lokaler då detta program

inkluderar praktiska moment som omöjliggörs av hemstudier.

Även elevernas åsikter fångas in under året. Den årliga elevenkäten visar på allmänna förhållanden på skolan

och undervisningsutvärderingen, som sker två gånger per år,  ger skolan möjlighet att se om det finns specifika

undervisningssituationer som behöver följas upp. Under året som gått har rektorer även arbetat mer ingående

med ämnen där vi tidigare märkt att eleverna har svårt att nå målen (webbutveckling, matematik, fysik). Här

har samtal både med lärare och elever ägt rum. Inför kommande läsår har vi tillfört resurser i form av fler

mindre grupper och säkerställt att ämneskollegor samverkar kring undervisningen.

Varje vecka samlas lärarna i sina lärteam där fokus är utveckling av undervisningen. Förstelärarna har under året

haft olika fokusområden utifrån behov som vi sett tidigare år men samtliga lärteam skall verka för att skapa

förutsättningar för att alla elever i slutändan når en studentexamen. “Alla i mål” har varit ett av skolans

fokusområden, och kommer att vara så även under kommande läsår.

Lärteam 1 har fördjupat sig i användandet av VR-tekniken i undervisningen då vi sett att kunnandet  av denna

teknik är av stor vikt för att rusta våra elever för framtiden samt öka motivation och måluppfyllelse. Lärare som
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varit intresserade och sett användningsmöjligheter av VR i undervisningen har tidigare haft lite tid för att sätta

sig in i tekniken, varför vi detta år alltså gett dem tid för förkovring.

Lärteam 2 har fått i uppgift att utveckla arbetet på det naturvetenskapliga programmet då vi tidigare sett ett

behov av utvecklande satsningar. Undervisningen på programmet ställer krav på lärares digitala kompetens

(t.ex. laborationsutrustningen “Pasco” med koppling till elevernas datorer) samt bemötande av en elevgrupp

som inkluderar elever på spridda kunskapsnivåer.

Lärteam 3 har bestått av två lärteam som arbetat på ett mer forskningsinriktat sätt, med ambitionen att inte

bara utveckla den egna undervisningen utan även producera och sprida kunskap som vilar på vetenskaplig

grund. För att säkerställa den vetenskapliga kvalitén har båda lärteamen fått stöd i form av exempelvis

forskningslitteratur, råd om design av studien, val av forskningsgrupper via veckovisa möten men en lektor och

en docent vid Uppsala Universitet. Ämnen som stått i fokus har varit matematik, programmering samt historia

och syftet har varit att synliggöra lärandet.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Undervisningsutvärderingen visar på att den upplevda kvaliteten på undervisningens innehåll har sjunkit något

lite mellan HT 19 och VT 21. Även lärarna har intygat att de upplevt svårigheter med att säkerställa en kvalitativ

undervisning då de inte fått samma respons i och med den digitala undervisningsformen.

HT 19 VT21

Läraren inspirerar mig att vilja
lära mig mer om ämnet/kursen

68% 66%

Läraren är bra på att ge tydliga
förklaringar och instruktioner

80% 78%

Läraren ger mig den hjälp jag
behöver för att det ska gå så bra
som möjligt för mig

78% 77%

Däremot visar samma undersökning att eleverna har fått en tydligare bild av hur de ligger till, samt vad som

krävs i kurserna. Vi har under året använt oss av begreppet “basundervisning” för att säkerställa att all

undervisning fungerar på ett grundläggande plan. Information om hur man som elev ligger till har ökat markant,

vilket antagligen har sin grund i vårt idoga arbete med att säkerställa digital återkoppling i våra digitala system.

HT 19 VT21

Läraren ger mig feedback som 72% 74%

10



hjälper mig framåt i kursen

Läraren gör det tydligt för mig vad
som krävs för de olika
betygsstegen

67% 70%

Läraren informerar mig om hur
jag ligger till i kursen

60% 75%

I ämneslag och arbetslag diskuteras variationer på undervisningen utifrån respektive programs examensmål

men hur undervisningen sedan de facto ser ut finns det få uppföljningar kring. Inför läsåret påminner vi om

examensmålen, men det är dokument som i viss mån är svåra att förhålla sig till då man som lärare ofta

undervisar elever på flera olika program. Arbetet med examensmål kommer att förtydligas under kommande

läsår i och med att biträdande rektorer får ansvar för olika program och för att lyfta fram examensmålen i olika

sammanhang.

Under läsåret har lärarna ställts inför många nya svårigheter då undervisningen skett delvis- eller helt via

distans. Ett kontinuerligt samtal med syfte att utveckla de digitala formerna har varit en naturlig del av skolans

utvecklingsarbete och detta har gjorts inom ämnesgrupper och lärteam men också genom satsningar från EHT.

Resultatet har blivit att lärarna blivit allt bättre på att utforma en digital undervisning som ger möjlighet till

ledning och stimulans men som faller för de elever där ett större behov av fysisk stöttning behövs. Vissa av

dessa elever har getts möjlighet att sitta i skolans lokaler även under sina distansveckor. 82% av skolans elever

är totalt sett nöjda med undervisningen på skolan enligt elevenkäten.

Skolans mångåriga satsning på arbetet med extra anpassningar som en integrerad del av undervisningen har

börjat ge resultat i den mån att de extra anpassningarna inte längre anses vara något som står utanför ordinarie

klassrumsverksamhet. Detta märks främst i de samtal som sker rörande klasser och undervisningsgrupper. Ett

utvecklingsområde är att säkerställa att elever i behov av anpassningar får dessa. Kommunikationen mellan

lärare och lärare samt lärare och EHT behöver utvärderas kontinuerligt under kommande läsår. Vi kommer

arbete för att införandet av StudyBee som plattform för EWS och extra anpassningar blir ett naturligt inslag för

alla.

Skolan har en tydlig policy angående uppförande i skolan och de ordningsregler som är uppsatta förväntas följas

och all form av mobbning och kränkande behandling tas omhand skyndsamt av skolans ledning. Elever

uppmanas att påverka sin skolsituation genom att använda sin demokratiska röst. Detta kan ske via elevråd,

klassråd eller genom att lämna in förslag till skolans rektor. 86 % (+2 %) av skolans elever anser att personalen

ingriper om någon blir illa behandlad och 86 % (+4 %) anser att eleverna behandlar varandra med respekt.

Siffrorna behöver självfallet bli högre men att de blivit bättre bör ses som ett steg i rätt riktning.

Siffrorna från årets elevundersökning visar på att 92 % av eleverna känner sig trygga på skolan och att arbetsron

ökat med 14 %. Särskilt roligt är att den upplevda arbetsron ökat, då det varit ett prioriterat område under lång

tid med vi har inte lyckats få någon tydlig förbättring. I samband med flytten förekom en diskussion och en
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önskan från lärarna att “börja om” och lämna kvar en bristande studiero på den gamla skolan. En väl

genomtänkt miljö och lärarnas fokus på detta område, t.ex. basundervisning, verkar har gjort ett bestående

avtryck.

Då skolan har så få flickor kan vi inte dra några slutsatser kring hur kön är en avgörande fråga i relation till

ovanstående. Vi följer dock detta med intresse, men några statistiska slutsatser är vanskligt att dra.

Kollegialt lärande

Att delta i lärteamsarbetet är obligatoriskt men innehållet i arbetet är en kombination av rektors riktlinjer,

förstelärarens expertis och och de medverkandes behov. Under året har vi haft tre lärteam som arbetat på olika

sätt för att möjliggöra så att så många som möjligt får utvecklas på ett sätt som passar de medverkandes

personligheter. Ett lärteam har arbetat praktiskt med att läsa sig VR-tekniken då kunnandet av denna är ett

måste för att kunna lära ut densamma. Ett lärteam har arbetat forskande där en tydlig metod utarbetats i

samråd med Uppsala universitet och ett tredje lärteam har arbetat nära en klass för att utveckla

undervisningen, inte bara för klassen i sig utan för koppla undervisningen till programmets examensmål.

I medarbetarundersökningen svarar 91 % att de är nöjda eller mycket nöjda i förhållande till nedanstående två

påståenden som rör utveckling och samverkan kring verksamheten. Detta ligger också i linje med de åsikter som

lyfts i medarbetarsamtal och övriga utvärderingar av verksamheten, vilket sammanlagt ger vid handen att lärare

är mycket positiva till det kollegiala lärandets form och innehåll.

● På min arbetsplats tar vi tillvara och genomför nya idéer och förslag som utvecklar verksamheten

● På min arbetsplats har vi ett strukturerat arbetssätt för att lära av varandra

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan sägas att även detta år som gått varit speciellt och att distans- och fjärrundervisningen

ställt höga krav på ett annorlunda utvecklingsarbete. Utifrån den tid och de förutsättningar som funnits har

skolan bedrivit en fullt acceptabel undervisning och ett väl fokuserat utvecklingsarbete. Lärare har i alla led

behövt vara uppfinningsrika och situationen har visat på att vi tillsammans faktiskt är starkare. Resultaten visar

på att något fler elever än tidigare ej nått en examen. Lärarna har dock blivit påminda om att de i klassrummet

verkligen kan göra skillnad, att deras engagemang och tro på eleverna gör skillnad. Att kontinuerligt följa upp

elevernas resultat, både som lärare och som skola är av stor vikt och något som kommer att fortsätta att arbetas

med under kommande läsår.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Under året har vi återkommande arbetat med betyg och bedömning i lärteamen. Vi har tagit utgångspunkt i

vikten av god planering, och försökt säkerställa att resultat löpande förts in med hjälp av Google classroom och

SchoolSofts matriser. Vi ser emellertid att detta behöver fortsätta under kommande år för att säkerställa en

12



allsidig och likvärdig bedömning och betygsättning. Därför har vi valt att låta planering, betygssättning och

införandet av StudyBee vara centrala delar av arbetet i kommande arbetsplan.

De uppenbara svårigheterna med fjärrundervisning har också lett till att vi valde att ägna tid åt att studera hur

undervisningens beskaffenhet påverkade betyg och bedömning. Skolverkets material och filmer har utgjort

underlag för lärteamens arbete, och lärare har fått möjlighet att diskutera med kollegor hur man ska förhålla sig

till bedömning då undervisningens form och innehåll har skiljt sig från hur det brukar se ut.

Intressanta diskussionsområden har varit provsituationer, praktiska inslag och hur vi kan bedöma eleverna mot

högre betygssteg. Det kollegiala lärandet har varit en framgångsfaktor, och vi ser att det varit enklare för lärare

med många ämneskollegor att hitta lämpliga lösningar.

Mycket av arbetet kring betyg och bedömning har fått lösas allt eftersom. Vi har fått skapa rutiner och hittat

lösningar som passar allt eftersom tiden gått och riktlinjer och förordningar förändrats. För undervisningen som

skett som APL har vi genomfört programråd, och alla handledare har erbjudits att delta i Skolverkets

webbkurser om bedömning.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Vi bedömer att eleverna generellt får god information om sina framgångar och utvecklingsbehov. Eleverna

informeras fortlöpande genom att resultat förs in i digitala system (Google classroom, SchoolSoft). Detta

fungerar för det mesta mycket bra, men vi ser också att ett utvecklingsarbete bör initieras för att säkerställa

likvärdigheten. I de fall det inte fungerat upplever ibland elev och vårdnadshavare att de inte har informerats

om att något moment saknas eller att ansvarig lärare inte har sett till elevens hela prestation i relation till

ämnesplanen. Lite förenklat kan man säga att det handlar om enstaka arbetsuppgifter som inte slutförts som

leder till att eleven inte bedöms möta aktuella kunskapskrav. Vi ser som en följd av detta vikten av god planering

där eleven återkommande får visa sina kunskaper på olika sätt och vid olika tillfällen och därtill en professionell

och holistisk bedömning av elevernas kunskaper.

Inför utvecklingssamtalen säkerställer förstelärare i samtal med lärteamen att bedömningar sker i enlighet med

styrdokumentens intentioner och de allmänna rådens förtydliganden. Inför kommande år kommer även

arbetslagsledarna ha en roll i uppföljning av planeringar, arbetsområden och resultatrapportering.

Planering är A och O och vi har under året arbetat med att skapa förutsättningar för en god planering genom

olika digitala system. Genom att bedriva s.k. basundervisning söker vi säkerställa att alla får den undervisning de

har rätt till och goda möjligheter att nå målen på mer än ett sätt.  Att indela kurser i s.k. arbetsområden har

varit lyckosamt, och vi kommer fortsätta i den riktningen.

Lärarna har använt sig av de frivilliga nationella proven, och använder sig generellt sett av gemensamma

bedömningsformer, bl.a. från Kunskapsmatrisen eller skolgemensamma examinationer i svenska och engelska.

Genom att samverka i ämneslag och låta kollegor dela på kurser ökar vi möjligheten att skapa samsyn kring

kunskapsnivåer och arbetsmängd för eleverna. Nya lärare får en pedagogisk mentor (förstelärare) och vi strävar

efter att de ska få ämneskollegor som delar på parallellagda kurser.
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Utvecklingssamtal genomfördes två gånger under året. Detta år skedde det digitalt, vilket upplevdes som

positivt från både skolan, elevernas och vårdnadshavares sida. Vi avser att erbjuda digitala utvecklingssamtal

även kommande läsår. Utvecklingssamtalen följer en strukturerad modell som alla mentorer förväntas utgå

ifrån. Samtalen utgår från de i SchoolSoft förekommande matriserna, som varit ifyllda och uppdaterade inför

samtalens genomförande.

Slutsatser

Vi vill fortsatt säkerställa att en god planering också ger eleverna möjlighet till att nå målen i allt högre grad. Till

exempel bör inga moment eller arbetsområden sparas till de sista veckorna av en kurs, utan vi har fört en

diskussion kring detta under arbetsnamnet “ett läsår i fas” i syfte att stärka allsidig och likvärdig bedömning,

men också för att undvika arbetstoppar för såväl elever som lärare. I och med införandet av ett nytt system för

tidig elevuppföljning (EWS) tror vi att i får en bättre översikt för lärare, mentorer, rektorer och EHT plus att vi får

en bättre möjlighet att följa upp lärares bedömningspraktik i syfte att nå likvärdighet för alla våra elever.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan är organiserad så att elevhälsoteamet har möten veckovis där den samlade kompetensen träffas. Då

diskuteras det främjande och förebyggande arbetet utifrån skolans behov och tilldelas någon/några

medlemmar i elevhälsoteamet. Mycket av det främjande och förebyggande arbetet har handlat om

likabehandlingsarbete utifrån skolans plan mot kränkande behandling samt integrerad elevhälsa. Genom att

skapa forum för samverkan mellan lärare och elevhälsopersonal kan fler perspektiv tas tillvara i planerandet av

verksamheten.

Det åtgärdande arbetet tar avstamp i att en elev i behov av stöd på något sätt uppmärksammats i

elevhälsoteamet. Det kan vara elever själva som tar kontakt, lärare, vårdnadshavare eller att det

uppmärksammats via frånvaro eller EWS. Då har elevhälsoteamet planerat och följt upp hur stödet ska

utformas. Även elevenkäten och likabehandlings- och värdegrundskartläggningen ligger till grund för att

identifiera områden som skolan behöver åtgärda.

Alla kompetenser finns tillgängliga. Det finns ett behov av ytterligare utökad specialpedagogisk kompetens vilket

planeras för kommande läsår. Även den medicinska kompetensen i form av skolsköterska kommer att utökas för

bättre anpassas till verksamhetens behov.

Elevhälsan samverkar med undervisande personal genom tillgänglighet och deltagande i pedagogiska

mötesformer. Exempel kan vara delaktighet i förstelärarmöten, planering av ämnesutveckling, klasskonferenser,

utvecklingssamtal samt enskilda rådgivningssamtal med lärare. Elevhälsan har även genomfört flera främjande

samtal, där elevhälsan identifierat och planerat ett antal workshops med syfte att diskutera skolans främjande

arbete tillsammans med skolans personal.
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Elevhälsan har deltagit i det systematiska kvalitetsarbetet genom en utvärderingskonferens där elevhälsans

arbetsområden har utvärderats och ligger till grund för kommande års arbetsplan. Elevhälsan deltar även i

skrivandet av kvalitetsrapporten.

Att främja närvaro är en återkommande punkt i samverkan med undervisande personal för att arbeta med

närvarofrämjande punkter såsom undervisningen, trygghet och trivsel och bemötande.

Elevhälsoteamet utgår också ifrån statistik kring närvaro för att snabbt identifiera enskilda elever i behov av

stöd.

Elevhälsoteamet har satsat mycket på att vara synliga och tillgängliga digitalt för elever och lärare i samband

med fjärrundervisning. Vi har ökat möjligheterna att ha digitala samtal med oss, chatta med elever och personal

samt nå ut till klasser om hur man kontaktar oss via mentorer. Vi har också skapat ett google classroom med

information till elever om oss och om hur man söker hjälp via andra aktörer.

Då vi märkte att elever generellt verkar föredra det fysiska mötet och inte sökte kontakt i samma utsträckning

har elevhälsoteamet också varit mer uppsökande i sin verksamhet än tidigare.

Elevhälsan tar varje år fram några fokusområden för vårt eget arbete utifrån analysen av tidigare arbete.

Föregående läsår var våra fokusområden att främja närvaro, integrerad elevhälsa och trygghet.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan har stöttat elevernas utveckling mot målen genom vår satsning på integrerad elevhälsa, vilket lett till

fler samarbeten med lärarna. Vi har på så sätt kunna bidra med våra kompetenser och ge lärarna ökade

möjligheter att stötta eleverna. Exempel på detta är vårt arbete med EWS, frånvaroarbete och våra främjande

samtal.

Anmälan kring särskilt stöd sker vanligtvis genom rödmarkeringar i EWS, dock föranleder detta ibland väldigt

många ärenden som beror på andra saker än behov av stöd. Gällande utredning och uppföljning ser vi ett behov

av utveckling och förbättring. Många elever får hjälp, men vi önskar att stödet ska ske på ett mer strukturerat

sätt med exempelvis tydligare utredningar och bättre uppföljningar av anpassningar i samverkan med lärarna.

Uppföljning av åtgärdsprogram har fungerat bra. Med denna bakgrund har nya fokusområden tagits fram för

kommande läsår för att förbättra detta arbete.

Elevhälsan grundar sitt arbete i det förebyggande och främjande. Dessa frågor är alltid första punkten på

elevhälsoteamets möten. Saker som elevhälsoteamet arbetar med är sådant som har en positiv inverkan på

lärmiljöerna ofta genom samverkan med lärare som beskrivet under tidigare rubriker. Vi har också tittat på den

fysiska miljön i skolan utifrån flytten till nya lokaler.

Det förebyggande och främjande arbetet har till stor del handlat om skolans likabehandlingsarbete. Vi anser att

genom att öka elevernas trygghet och trivsel ger vi också bättre förutsättningar för lärande. En stor del är att

inkludera eleverna i likabehandlingsarbetet, vilket sker delvis genom information till alla elever. Elevhälsa och

mentorer beskriver arbetet, varför det är viktigt och vilka rättigheter eleverna har. Elevhälsan tillhandahåller

även diskussionsfrågor som eleverna diskuterar med stöd av mentor.
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Ett av elevhälsans fokusområden var integrerad elevhälsa. Man har satsat på tillgänglighet och deltagande i

pedagogiska mötesformer. Exempel kan vara delaktighet i förstelärarmöten, planering av ämnesutveckling,

klasskonferenser, utvecklingssamtal samt enskilda rådgivningssamtal med lärare. Elevhälsan har även genomfört

flera främjande samtal, där elevhälsan identifierat och planerat ett antal workshops med syfte att diskutera

skolans främjande arbete tillsammans.

I och med våra samarbetsområden med lärare och fokus på lärmiljöer har många insatser skett som syftar till

att främja närvaro. Men på grund av fjärrundervisningen är det svårt att dra slutsatser kring vilken effekt det har

haft.

Uppföljning och utredning av frånvaro är ett förbättringsområde för elevhälsoteamet. Vi har haft god insyn i

elevernas frånvaro, men behöver i än högre grad förtydliga våra rutiner för hur den ska följas upp och utredas.

När frånvaro uppmärksammats har elevhälsoteamet agerat i samverkan med lärare och vårdnadshavare, men vi

önskar utveckla en tydligare struktur för hur detta ska ske. Vi ska även utveckla våra  frånvaroutredningar för att

säkerställa en likvärdig arbetsgång kring frånvaro. Rutiner och mallar för detta finns att tillgå på koncernnivå.

Slutsatser

Elevhälsan har sett att vi behöver förbättra vår likvärdighet kring vilka elever vi sätter in åtgärdande insatser

kring. Det vanligaste sättet en elev aktualiseras hos elevhälsan har varit att eleven själv, lärare eller

vårdnadshavare uppmärksammat elevhälsan på behov. Även EWS har varit ett verktyg. Detta innebär en risk för

bristande likvärdighet. Inför kommande läsår är ett mer förebyggande och proaktivt arbetssätt ett fokusområde

för elevhälsan, där vi själva ska i högre grad screena för elever i behov av stöd. Verktyg vi kommer att använda

är frånvaro, EWS, study bee. Som ett led i detta har vi också skapat tydligare struktur på våra möten och även

förbättrat vår dokumentation av elevärenden och uppföljning.

Föregående läsår fanns också vissa otydligheter i EHT:s roller, vilka har tydliggjorts inför kommande läsår med

en programuppdelning hos våra biträdande rektorer så att de ansvarar för olika program. Detta innebär ökad

tydlighet kring vem som ska göra vad och även en förbättrad arbetssituation för dem.

Vi vill utveckla vårt arbete med frånvarande elever, främst genom att införa strukturerade

frånvarokartläggningar.

En utökad tillgång till specialpedagogisk kompetens behövs, och kommer att finnas nästkommande läsår.

Elevhälsan har arbetat mycket med att integreras i skolans övriga verksamhet, vilket vi sett haft positiva resultat

på möjligheter att samverka med pedagoger och arbeta förebyggande och främjande. Vi kommer att fortsätta

med detta framöver.

I det stora hela är elevhälsoarbetet välfungerande och en levande del av skolans arbete. Vi strävar dock hela

tiden efter att förbättra oss ytterligare.
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Då läsåret varit präglat av covid-19 har samarbetet med externa aktörer delvis tagit sig an andra former. Vi har

emellertid fört levande diskussioner i exempelvis programråd och inom den försöksverksamhet med s.k.

praktiknära forskning som NTI är en del av (ULF) för att utveckla samverkan med arbetsliv och universiteten i

vårt närområde.

Under året har nya kontakter knutits med flera institutioner vid Uppsala universitet för att elever ska kunna

besöka olika utbildningsmiljöer och för att personal från universitetet regelbundet ska kunna delta i

undervisningen på skolan. Som partnerskola till Uppsala universitet har ett stort antal studenter genomfört sin

VFU hos oss.

Studie- och yrkesvägledningen har fungerat mycket väl och har utgått från en uppdragsbeskrivning som tar sin

utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning. Eleverna har via SYV erbjudits samtal

såväl digitalt som fysiskt. Årets SACO-mässa genomfördes digitalt, och en stor del av eleverna deltog i denna.

SYV har i sitt arbete deltagit i IT-programmets gruppvägledning inför praktiken (APL) och har verkat aktivt för att

eleverna ska kunna samverka med olika utbildningsanordnare runt om i Sverige.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Samarbetet mellan SYV och lärare har fungerat bra. SYV samverkar med lärare i undervisningen, genom att

besöka klasser och i hög grad koppla vägledning till moment i undervisningen, t.ex. samhällskunskap och

yrkesämnen. Vår bedömning är att våra elever får god tillgång till allsidig information om utbildningsvägar och

yrken som är opartisk och tillförlitlig genom vår studie- och yrkesvägledare som är erfaren och insatt i sitt

uppdrag.

Slutsatser

Att utveckla våra attribut har varit en del av arbetsplanen och därmed en viktig del i arbetet med att nå längre

utanför skolans väggar. Genom att manifestera tekniska och interaktiva inslag i verksamheten blir kopplingen till

omvärlden allt tydligare och mer tillgänglig. Planerna för kommande läsår avser att fortsätta utveckla detta.

Vi bedömer att kontaktnätet med externa aktörer har vuxit under året. Vårt unika läge mitt på Campus

Polacksbacken gör att förutsättningarna till kontakt och samverkan av god kvalitet har ökat och framtiden

öppnar upp för många nya samarbeten.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

På NTI Gymnasiet Uppsala är det APL-samordnaren som i samråd med yrkeslärarna arbetar med att anskaffa

och kvalitetssäkra platser. Skolan har ett relativt nystartat gymnasieingenjörsprogram, ett fjärde tekniskt år, med
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14 elever som ska ha 10 veckors APL. Det i kombination med ett år av covid-restriktioner gör att mycket av

arbetet fortfarande går till att knyta kontakter och skapa en fungerande platsbank.

Eleverna på IT-programmet har sin APL förlagd under årskurs 2 och 3 och eleverna på

gymnasieingenjörsprogrammet har sin APL förlagd under sista terminen. Det är skolan som ordnar med alla

platser, vilket tidigare har lyckats väl tack vare ett långsiktigt arbete med tydlig struktur. Dock har det varit svårt

med anskaffandet av platser detta år på grund av covid-restriktioner och arbetsplatser med personal som

jobbar hemifrån.

Vi har fortsatt med samma fördelning av APL-perioderna, vilket innebär att treorna är ute halva höstterminen

och tvåorna halva vårterminen. Eleverna som går IT-programmet är på arbetsplatserna måndag till torsdag för

att vara på skolan på fredagar. Med detta upplägg fångar vi snabbare upp eventuella problem eller missförstånd.

Vårt mål är att alla elever ska få minst två besök av sin lärare per APL-period, samt ett avslutande

trepartssamtal. I år har vi löst trepartssamtalen under elevernas APL med samtal via teams, vilket har fungerat

mycket väl.

2019 hade vi två elever som gjorde APL-utomlands i Valencia, Spanien. I och med byte av partnerorganisation

upplevdes att kvalitén och vinningen av APL-utomlands ökat. Vi hoppades att detta skulle medför ett ökat

intresse hos eleverna att göra delar av sin APL utomlands, vilket det också visade sig göra och med hjälp av våra

elever som fick berätta om sina upplevelser för kommande studenter fick vi många elever som anmälde sitt

intresse. Tyvärr blev APL utomlands inte av förra året då covid-19 satte stopp för det och det är fortfarande

oklart om det kommer att genomföras i år.

Större delen av lärandet på APL utgår från kursen Service och reparationsarbete. Anledningen till att vi inför

denna kurs som en av programfördjupningarna är för att många av programfördjupningskurserna är specifika

och därmed svåra att koppla till arbetet på alla arbetsplatser. Vi har därför valt en kurs vars centrala innehåll och

förmågor är mer generella och liknar vanligt förekommande arbetsuppgifter på de flesta APL-platser.

Under APL-periodens första vecka ringer APL-samordnaren runt och pratar med handledaren om hur det går

och om det finns några frågetecken.  Eleverna skriver dagligen i en digital loggbok för att lärarna ska kunna följa

deras lärande på arbetsplatsen. Detta ger ett kontinuerligt flöde mellan elev och lärare. Vid APL-periodens start

får handledarna information om vilka moment från kurserna som kan göras på arbetsplatsen. I slutet av

perioden vid trepartssamtalet går man tillsammans igenom vilka moment som utförts och hur mycket

handledning eleven fått och med vilket resultat. Vi ställer öppna frågor och har bland annat hjälp av matriser.

Dessa samtal har denna period genomförts via teams.

Rektor, arbetslagsledare för IT-programmet och Gymnasieingenjörsprogrammet samt APL-samordnare har haft

stående möten för att följa upp och analysera tillståndet för APL-verksamheten.

Elevhälsan är involverad på olika sätt. Vår SYV har tillsammans med APL-samordnaren haft förberedande samtal

med eleverna i mindre grupper inför deras första APL-period. Dessa har vi utvecklat genom att vara tydligare
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med vad som gäller när man kommer ut på en arbetsplats, till exempel vad eleverna kan förvänta sig av sin

handledare och vad handledaren förväntar sig av eleven, så att elevernas förväntningar stämmer bättre med

arbetsplatsens rutiner. I år har vi p.g.a. omfattande distansundervisning haft dessa samtal via länk. Kuratorn har

vid behov haft kortare enskilda samtal med elever i tvåan efter deras APL.

Programråd har genomförts (digitalt) under året, både för TE4 och IT-programmet. Sammankallande till mötena

har varit APL-samordnare och ordförande ansvarig biträdande rektor. Mötena har protokollförts och bl.a. legat

till grund för förnyad ansökan om statsbidrag för TE4. Den digitala formen för mötena har ökat deltagandet från

inbegripna APL-platser.

Utvärdering av APL

Skolan har en bank med APL-platser. Denna behöver ständigt uppdateras och förnyas då handledare byter

arbetsuppgifter eller arbetsplats, eller då arbetsplatsen av andra orsaker inte längre kan ta emot en elev. Att

anskaffa nya platser är APL-samordnarens uppgift. Jobbet med att söka nya platser samt underhålla befintliga

platser pågår ständig. När en ny plats är anskaffad besöker en yrkeslärare platsen för att kartlägga och

kvalitetssäkra den.

Samtliga elever i åk 2 och 3 har haft APL i någon utsträckning. På grund av de restriktioner och omfattande

arbete på distans har det varit mycket svårt att lyckas få platser till alla elever. Flera av våra återkommande

samarbetspartners har varit tvungna att tacka nej till APL-elever. Detta har vi löst genom att några elever har

fått göra delar av sin APL med skarpa projekt på skolan. Eftersom vi just flyttat in i nya lokaler hade vi naturligt

flera skarpa projekt som eleverna kunde delta i. De fick bl.a. hjälpa till med att ordna en labbsal, kabeldragning,

konfigurering, installation av kameror i trapphus, felsök av nät, nollställning och genomgång av utrustning,

dokumentering och annat. Har någon elev inte haft fullt antal veckor beror det oftast på att eleven har F i ett

flertal kurser. Bedömning har då gjorts av specialpedagog och yrkeslärare att eleven behöver tiden för att

komma mer i fas i kurserna. Det kan också handla om att anpassa elevens APL efter speciella behov vissa elever

har. Även samtliga elever på gymnasieingenjörsprogrammet har fått den APL de har rätt till.

Vi har fortsatt arbetet med att bredda vår branschprofil. Den kunskapsprofil eleverna har passar för fler jobb än

de renodlade IT-jobb vi nu har i vår platsbank. IT-definierade problem finns på många typer av arbetsplatser inte

bara på arbetsplatser inom en allt för snävt definierad IT-bransch. Eleverna har bl.a. gjort sin APL på

arbetsplatser som t.ex. Mediamarkt, Clas Ohlsson och Ahlsell.

För att tydliggöra kopplingen mellan skolan och branschen har vi tidigare år tillsammans med några

elevrepresentanter deltagit på flera ICT-luncher där olika aktörer håller korta föredrag och berättar om vad de

gör. Där har eleverna också fått tillfälle att knyta kontakter och ställa frågor som de sedan delar med sig av till

resten av klassen. Eleverna har även fått göra studiebesök på olika arbetsplatser där företagen har berättat om

vad de gör och hur de arbetar. Detta för att ytterligare synliggöra sambandet mellan elevernas skolförlagda
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utbildning och näringslivet. Tyvärr har inte heller detta varit möjligt under pandemin, men vi hoppas att det är

något vi kommer att kunna fortsätta med framöver.

Ett stort antal APL-platser avböjde att ta emot elever p.g.a. covid-19. Lyckligtvis kunde vi lösa det med skarpa

projekt på skolan (se ovan). Även APL-utomlands blev inställt pga. covid-19 och det är oklart om det kommer att

gå att genomföra någon i år. APL för TE4 blev inte påverkad på samma sätt, eftersom en remote APL fungerar

mer naturligt där.

Slutsatser

Då restriktioner och distansundervisning har präglat detta år är det mycket av förra årets utvecklingsbehov som

står kvar. För att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet och aktuella branscher vill vi fortsätta försöka

komma ut på olika arbetsplatser och göra studiebesök samt bjuda in företag att komma och besöka oss på

skolan och berätta om hur deras arbete ser ut. Detta för att det blir tydligare och mer konkret, vilket gör det

lättare för eleverna att se och förstå kopplingen mellan näringsliv och sin skolförlagda utbildning.

Trepartssamtalen behöver fortsatt utvecklas, dels i arbetet att nå målet med antalet samtal under en period,

dels i arbetet med att höja kvalitén på dessa samtal. Ett sätt att jobba för denna utveckling är att låta eleverna

själva sammanfatta och berätta om sitt lärande. För att kunna göra det på ett tillfredsställande sätt behöver

eleverna få fungerande verktyg för hur de ska genomföra detta. Alla yrkeslärare behöver också involveras i

arbetet och vikten av trepartssamtal under APL. När det gäller effektiv och rättssäker bedömning av elevernas

kunskaper, måste det vara tydligt. Något som vi fått med oss tack vare Corona-restriktioner är att det faktiskt

fungerar väldigt väl att ha trepartssamtal via länk, på t.ex. teams. Detta är något vi skulle kunna vidareutveckla

och använda oss av även i fortsättningen, då det underlättar för att nå målet med antal samtal under en period.

Vi behöver fortsatt ett större urval av platser än vad vi har och fokus bör därför fortfarande ligga på anskaffning

av fler platser. För att ge alla elever en meningsfull APL behöver vi fortsätta vårt arbete med att bredda vår

branschprofil.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Den senaste arbetsplanen var formulerad runt tre stycken områden som vi valde att fokusera på under

föregående år. Dessa var Alla i mål, Attraktivitet och Attribut. Genom att ta avstamp i dessa tre mål kan vi dra

slutsatsen att vi både varit oerhört framgångsrika och samtidigt ser områden som vi kan behöva fortsätta arbeta

med.

Alla i mål är, och har länge varit, en central process för vår skola. Vi inser förstås att det är förenkling av ett

komplext arbete som består av insatser som görs på många olika plan. Under förra läsåret sjönk måluppfyllelsen

något och det är lätt att hänföra detta resultat till det stora inslaget av fjärrundervisning.  Vi kommer under

nästa år förhoppningsvis bedriva närundervisning i större utsträckning och kan då fortsätta arbeta med de

processer som vi tror påverkar generellt. “Alla i mål” är en tydlig målsättning, som är enkelt att relatera till

oavsett var i verksamheten du befinner dig.

Attraktivitet är egentligen en följd av de andra processerna, men som också behöver finnas med i allt vårt

arbete. Vi vet att vi är en attraktiv och väl ansedd skola, men intresset för våra utbildningar, som långsamt ökat

under många år, fick ett ordentligt uppsving under föregående verksamhetsår. Naturligtvis är flytten och

lokalerna viktiga, men vi tror också att det långsiktiga arbetet med att öka kvaliteten på vår verksamhet är något

som märks och ger genomslag. Vi ser ett stort intresse för att läsa på NTI Gymnasiet, men också för att arbeta

som lärare på vår skola.

Vi fortsätter att utveckla attributen som en viktig del av vår verksamhet. I arbetsplanen fortsätter vi utveckla

dessa inslag som vi verkligen tror bidrar till att skapa kreativa miljöer där såväl lärare som elever trivs och

fortsätter utvecklas. De nya inriktningarna på våra utbildningar kommer som tydliga tekniska och innovativa

inslag bidra till att attributen blir än mer tydliga. Vi är övertygade om att en framtidssäkrad och attraktiv

utbildning kommer att leder våra elever mot allt högre studieresultat.

För kommande läsår kommer våra fokusområden vara två - alla i mål och attribut. Genom att ha relativt få, men

centrala, områden för verksamhet hoppas vi kunna lägga allt vårt fokus på dessa under hela kommande

verksamhetsår.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Gymnasiet Uppsala 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 Uppsala

Utbildningar och elever

NTI Gymnasiet Uppsala har fem olika nationella program och en vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.

Ett av programmen är yrkesprogram, men det är en övervikt för teoretiska utbildningar. Arbetsplatsförlagt

lärande sker på el- och energiprogrammet (15 veckor) och på vidareutbildningen till gymnasieingenjör (10

veckor). Ingen förändring skedde under året med avseende på programutbud. Inför kommande läsår har

skolenheten fått tillstånd för ytterligare en inriktning på teknikprogrammet (design och produktutveckling).

● Estetiska programmet inriktning musik

● El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik

● Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap

● Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation

● Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

● Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år med inriktning informationsteknik (TE4)

Inför läsåret 2020/2021 genomfördes en flytt av skolan till helt nya lokaler och vi genomgick en stor

omorganisation. Vi har under året vuxit från 396 elever till en fullt utbyggd skola med ca 560 elever. Särskilt

teknikprogrammet har märkt en tydlig ökning från 55 avgångselever i åk 3 till 128 nyantagna elever ht 2021.

Det är alltså teknikprogrammet som är vårt dominerande program. Andelen flickor har ökat något, men är

fortfarande relativt låg. Vi ser också en viss förändring av elevunderlaget utifrån ökande grundskolebetyg då vi

har fyllt klasserna och haft en kö av reservantagna, vilket sällan varit fallet under tidigare år.

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

EE-programmet EEDAT 31 26 26

TE-programmet TEINF 95 75 55
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ES-programmet ESMUS 24 11 12

SA-programmet SAMED 8 10 9

NA-programmet NANAT 32 17 28

Gymnasieingenjör VIINF 16

Totalt* 206 139 130

*Antal elever oktober 2020

Personal

Skolledning

Skolan har letts av en rektor och en biträdande rektor om 60 %. Till hjälp för ledningsfunktioner har även en

samordnare för elevhälsan deltagit i skolans ledningsarbete.

Lärare

43 stycken lärare fördelade på tre arbetslag. Arbetslagen leds av arbetslagsledare med nedsättning i tjänst för

att leda det dagliga arbetet. För att leda pedagogisk utveckling har vi haft sex förstelärare. Två stycken lektorer

har ingått i arbetet med praktiknära forskning inom ULF-verksamheten. En lärarassistent och en elevassistent

har funnits i verksamheten. Undervisningen i moderna språk har under läsåret genomförts som

fjärrundervisning med handledare på plats i Uppsala. Tre lärare har haft sina arbetsplatser på NTI

Vetenskapsgymnasiet  Stockholm och genomfört undervisning på distans i realtid.

Administration

Skoladministratör, IT-tekniker, vaktmästare, studie- och yrkesvägledare, ekonomibiträden, lärar- och

elevassistent.

Elevhälsa

Skolläkare och skolpsykolog via NTI centralt, skolsköterska, skolkurator samt två specialpedagoger har funnits

lokalt i verksamheten.

Organisation

Skolan leds av rektor och biträdande rektor. Med tanke på de speciella förhållanden som rådde under läsåret i

samband med omlokalisering och en relativt stor expansion av skolans verksamhet har även tidigare biträdande

rektor deltagit i ledningsarbetet vilket varit behövligt med tanke på att frågor kring fastighet och lokaler tagit

mycket av rektors tid. Som chef för elevhälsan har hon i sitt uppdrag även verkat för att säkerställa att

processerna inom EHT har fortskridit i linje med skolans arbetsplan.

Även arbetslagsledarna har fått en mer framträdande roll under året, och arbetslagen har organiserats om för

att passa verksamheten och lokalerna.
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En administrativ ledningsgrupp ansvarar för den dagliga driften med schema, studieplaner, mottagning av

elever, vikariehantering m.m. Därtill har förstelärarna under året samverkat kring utveckling av undervisningens

form och innehåll. Deras uppdrag är dels att följa eleverna mot målen och arbetet med elevavstämning, men de

har också ansvarat för olika delar där vi har önskat utveckla våra attribut och koppla vår verksamhet närmre

mot våra samarbetspartner Uppsala universitet i form av praktiknära forskning och mottagning av

VFU-studenter från lärarutbildningen.

Dessa två processer har löpt parallellt och kan sägas utgöra dels en organisation för drift där rektor och

arbetslagsledare är centrala aktörer, och dels en utvecklingsorganisation där rektor tillsammans med

förstelärare utvecklar verksamhetens innehåll och undervisningens kvalitet.

Lokaler

Under året flyttade vi in på riktigt i våra nya lokaler. Vi har flyttat in i huset signalisten på Campus Polacksbacken

i de lokaler som tidigare huserade Uppsala universitets IT-administration. Huset som är totalrenoverat enligt

våra önskemål har fem våningar och en källarvåning om totalt drygt 6000 kvm. På plan 1-3 finns NTI:s

undervisningssalar, med 20 fullstora klassrum inklusive musiksal med scen, ensemblerum med

inspelningsstudior, medierum med VR/AR-studio, makerspace, elektronik- kemi-, fysik- och nätverkslabbsalar.

Därtill kommer administration, konferens- och grupprum samt olika förrådsutrymmen.

I källaren finns lokaler för gym och omklädning. I övrigt finns goda möjligheter till idrottsundervisning i skolans

närområde. På plan 2 har vi cafeteria och gemensamt bibliotek med Procivitas. Lunch serveras av Svea Cater på

plan 4 i lokaler som vi också delar med Procivitas. Inför kommande läsår har vi ordnat med lunchservering på

närliggande Eklundshof, men med samma restauratör. På plan 3 huserar elevhälsan och studie- och

yrkesvägledning vars lokaler vi också delar. Korridorerna är långa och rymliga och där finns också ytor med

studieplatser för elever. Vi är mycket nöjda med de fina lokalerna.
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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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