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REKTOR HAR ORDET

Föregående läsår blev minst sagt speciellt. I början av hösten 2020 verkade smittspridningen ha gått ner och

verksamheten kunde återgå till att mer likna ett normalt år. Hösten inleddes med delar av undervisningen

digitalt för de äldre eleverna för att bidra i arbetet med att minska spridningen i samhället av covid-19. I slutet

av terminen gick vi som alla andra över till fjärrundervisning för samtliga.

Trots situationen i samhället och åtgärder som behövde vidtas i samband med det blev det ett bra studieår där

nästan alla avgångselever gick ut med sin studentexamen. Både elever och lärare förtjänar all respekt för det

otroliga arbete de lagt ner för att klara av en så svår situation som samhället befann sig i.

Vi har sett att närvaron generellt ökat bland eleverna under fjärrundervisningen och vi kunde bibehålla samma

andel elever som tog sin studentexamen som föregående år. De allra flesta elever upplevde enligt vår

undervisningsutvärdering att fjärrundervisningen tekniskt och strukturellt fungerat väl men att det varit

ansträngande och svårt.

Om vi blickar tillbaka på det gångna året utvecklades skolan återigen i positiv riktning under läsåret 20/21. Vi

har i det kollegiala arbetet valt att lägga extra stort fokus på ett ständigt utvecklingsområde; utformning av

lektionsupplägg och aktiviteter samt tydlighet gentemot eleverna för att erbjuda bästa möjliga undervisning. Då

mycket av undervisningen skett digitalt har det varit särskilt viktigt eftersom det inte varit möjligt att

kommunicera lika tydligt med eleverna som i ett fysiskt klassrum.

För att bibehålla den kvalitet vi har i undervisningen har vi intensifierat arbetet med att följa upp elevernas

studiesituation. Dels genom det vi kallar elevavstämning, där vi månadsvis gjort en prognos för varje elev i varje

kurs för att snabbt kunna åtgärda om studierna tagit en negativ riktning. Dels genom veckovis uppföljning av

elever som behövt extra stöd eller anpassningar inom programlagen.

Det här läsåret liksom tidigare år, har vi växt i antalet elever. Precis som föregående läsår har vi även behövt

erbjuda två klasser på teknikprogrammet. Trots ökningen av elever är vi fortfarande en liten personlig skola där

vi har goda relationer till varandra och vi vet att bra lärare är avgörande för undervisningen samt elevernas

framgång. Därför kommer det att krävas fortsatt hårt arbete och en stark vilja att ständigt förbättra och utveckla

vår verksamhet.

När vi startar vårt nittonde läsår på NTI Gymnasiet Västerås i augusti vill vi återigen utmana eleverna att nå sina

mål, ge ett utvecklande läsår där tech står i fokus och ge kunskaper som behövs i det framtida arbetslivet.

Förhoppningsvis med alla elever på plats och ett samhälle som återhämtar sig snabbt från pandemin.

Rektor Anders Tegerhult
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VÅR VISION

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

Vår kvalitetsmodell

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar

förutsättningar för utbildningens och undervisningens

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av

t.ex. sammansättning av personal och elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten

i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken

utsträckning vi når de nationella målen.

AcadeMedias framgångsfaktorer

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

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

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

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

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

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

behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denna kvalitetsrapport.

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

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

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse

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

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

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

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

(Se bilaga 2)
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RESULTATREDOVISNING

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

läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

Avgångselever

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM

Diagrammet visar andel elever med examen på estetiska programmet och teknikprogrammet på NTI Gymnasiet

Västerås mellan 2018-2021 i förhållande till rikssnitt 2020. Läsåret 2021 klarade samtliga elever på dessa

program sin gymnasieexamen vilket är bättre än rikssnittet.

Diagrammet visar andel elever med examen på skolans yrkesprogram, El- och energiprogrammet

(fortsättningsvis hänvisat till som IT-programmet) på NTI Gymnasiet Västerås mellan 2018-2021 i förhållande till
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rikssnitt 2020. Läsåret 2021 klarade 86 % av eleverna sin gymnasieexamen vilket är lägre än rikssnittet. De 14 %

som gick ut med studiebevis motsvarar tre elever. ca 41 % av eleverna på yrkesprogrammet gick ut med

högskoleförberedande examen samma år.

ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)

Under läsåret uppnådde 41% av eleverna på IT-programmet grundläggande högskolebehörighet genom att läsa

extra kurser i engelska, matematik och svenska.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Diagrammet visar den genomsnittliga betygspoängen på NTI Gymnasiet Västerås samtliga program över

perioden 2018-2021. Föregående läsår blev betygspoängen 13,5 poäng, jämfört med rikssnittet som är 14,4.

Det går att se skillnader i diagrammen ovan mellan våra olika program. Högst betygssnitt 2021 har

teknikprogrammet med 14,0, följt av estetiska programmet som har 13, 7 och IT-programmet har 12,6 poäng.

Skillnaden mellan rikssnittet och resultatet är högst på estetiska programmet.
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Fördelningen mellan könen på NTI Västerås visar att flickorna har ett högre snitt betyg än pojkar vilket är fallet

även i rikssnittet.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING
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Det översta diagrammet visar betygsfördelningen läsåret 2020/2021, det nedre visar samma sak 2019/2020. Till

vänster är den totala fördelningen följt av våra tre gymnasieprogram. Andelen F-betyg har ökat från 19/20 till

20/21 på estetiska- och teknikprogrammet men ligger kvar på samma nivå på IT-programmet. Andelen högre

betyg har ökat på estetiska programmet och IT-programmet men minskat något på teknikprogrammet.
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Diagrammen ovan visar skillnader mellan pojkar och flickor i fördelningen av betyg mellan 19/20 och 20/21,

samtliga program. Det senare läsåret har andelen F bland flickor ökat, samtidigt som flickorna har procentuellt

fler A i betyg.Fördelningen mellan betygen, mellan åren följer i övrigt ett liknande mönster.

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. Lärarna i matematik, engelska och svenska har däremot använt sig av Skolverkets

bedömningsstöd för att främja likvärdigheten i betygsättningen och som en extra möjlighet för eleverna i slutet

av terminen att visa vad de kan.
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NORMER OCH VÄRDEN

NTI Gymnasiet Västerås har en tradition av nöjda elever som upplever sig trygga på skolan. Förutom i samtal

med eleverna mäter vi tryggheten i två undersökningar. Likabehandlings- och värdegrundsenkäten som

genomförs varje höst och Elevenkäten som genomförs på våren. Båda undersökningarna visar att de allra flesta

eleverna känner sig trygga och att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Skillnaderna mellan läsåret

2019/2020 och 2020/2021 är små.

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

Diagrammet visar i Likabehandlings- och värdegrundsenkäten att 91 % upplever att eleverna behandlar

varandra på ett bra sätt som höstterminen 2020. Skillnaden är en procentenhet mindre än höstterminen 2019.

Då med färre elever som besvarade enkäten.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN
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Det översta diagrammet är från Elevenkäten våren 2021. Det undre är från Likabehandlings- och

värdegrundsenkäten hösten 2020. Båda diagrammen visar den upplevda tryggheten som knappt förändrats från

höga 94-95 % av eleverna som upplever sig trygga.
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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

Lektionernas längd och upplägg av undervisningen varierar beroende på kurs/ämne. I praktiska ämnen är

längre, sammanhållna lektioner att föredra medan det i teoretiska ämnen ofta är kortare lektioner om

exempelvis 75 min. Lektionerna delas i allmänhet upp i teoretiskt-, praktiskt arbete, lärarstyrt och enskilt arbete

för att skapa variation i undervisningen. Lärarna bestämmer själva hur de vill fördela lektionstiden för att skapa

de bästa förutsättningarna i sin undervisning.

Schemat läggs med utgångspunkten att minimera antalet håltimmar mitt på dagen för eleverna. I de fall det är

möjligt får eleverna istället börja senare eller sluta tidigare. Erfarenheten har visat att eleverna föredrar detta

samt att färre elever är i rörelse i korridorerna. Det är positivt i både smittskyddssynpunkt och för att uppnå

arbetsro då eleverna inte riskerar att störa undervisningen när de uppehåller sig i korridorerna.

På skolnivå har vi under läsåret fokuserat extra i det kollegiala arbetet på att utveckla undervisningen med fokus

på tydlig lektionsstruktur och differentierad undervisning. I det har det ingått att öka tydligheten vid exempelvis

start och stopp av lektionen samt minska risken att kritiska situationer uppstår där eleverna kan sitta sysslolösa

eller inte riktigt vet vad de ska göra under lektionen. Detta har framförallt varit viktigt i fjärrundervisningen då

det är svårare att överblicka elevernas arbete när det sker hemifrån.

Planeringsarbetet har främst skett i verktyget google classroom där lärarna fokuserat på samordning och

tydlighet i lektionsplaneringarna. Planeringarna har en liknande struktur och ges ut med framförhållning för att

underlätta för eleverna, och med särskild hänsyn till elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Det innebär att alla kurser är uppdelade i moment , under varje moment finns enskilda lektionstillfällen

planerade efter veckonummer. Själva lektionsstrukturen ska också vara lätt att följa och vara så detaljerat

planerad som möjligt. Varje lärare ska publicera kommande veckas planering senast fredag eftermiddag veckan

innan.
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Tanken med detta är att det fyller flera syften; vissa elever behöver förutsägbarhet, tydlighet och

framförhållning. Elever som är hemma sjuka vet vad som gjorts och vad som ska göras. Lärarna kan planera i

förväg och schemalägga när planeringen publiceras. På måndag morgon behöver ingen lärare börja veckan med

att lägga ut sin planering, istället går eleverna tillsammans med mentor igenom veckans lektioner, eventuella

uppgifter och prov under mentorstiden.

Vi har under läsåret lagt ännu mer vikt vid uppföljning av elevernas progression i skolarbetet. Detta har främst

skett genom veckovisa uppföljningar inom programlagen samt månatliga elevavstämningar där vi ser över

elevernas progression i kurserna med efterföljande diskussioner.

Under närundervisning i fysiska klassrum jobbar vi med en gemensam struktur där planeringen för varje lektion

ska ha en skrivs på tavlan i början av lektionen. Bland lärarna finns en stor flexibilitet med stödundervisning och

lättillgänglig hjälp till eleverna. En viktig del av undervisningen är också att bygga goda relationer till eleverna,

något som vi på skolan under flera år lyckats väl med.

Vi utvecklar ständigt vår feedback till eleverna i Google Classroom och muntligen samt uppdaterar regelbundet

matriser i plattformen Schoolsoft i samband med så kallade uppsummeringar. Dessa sker dels löpande, dels vid

regelbundna gemensamma tillfällen under terminen.  Anpassningar och utveckling av undervisningen görs

sedan vid behov. Mentor stämmer vidare regelbundet av utvecklingen i gruppen och individuellt. Det

kommande läsåret kommer verktyget StudyBee som kopplas till planeringarna i Google Classroom användas

och samordna många funktioner som betygsättning, månatliga elevavstämningarna och feedback. Tanken är att

det ska underlätta för både elever och lärare.

Under lärteamstillfällen samt programlagsmöten arbetar vi med kollegial samverkan och lärande, dels genom

integrering av kurser och dels genom diskussioner kring undervisning och betygssättning. De flesta lärarna, med

ett fåtal undantag från nyanställda, har genomfört Skolverkets utbildning om bedömning och betygsättning.

NTI Gymnasiet i Västerås är en av fem skolor i ett regionalt samarbete där även Eskilstuna, Sollentuna, Karlstad

och Örebro ingår. Samtliga skolor tillhör NTI och har liknande eller samma utbud av program. Då våra skolor är

att betrakta som något mindre enheter finns risk för att lärare i vissa ämnen saknar ämneskollegor. Inom

regionen ges möjlighet till regelbundet samarbete med kollegor från ovan nämnda städer. Samarbetet består i

ämnesutveckling, utformning av undervisning, samverkan kring betyg och bedömning, samarbeten kring

projekt och fortbildning.

FJÄRRUNDERVISNING

Läsåret 2020/2021 har sedan terminsstarten genomförts med varierande grad av fjärrundervisning. När

höstterminen startade följde vi myndigheternas rekommendationer att minska smittspridningen i samhället.

Bland annat ändrade vi schemat i den utsträckning som var möjlig för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Elever i årskurs två och tre hade fjärrundervisning en till två dagar i veckan av samma anledning och för att

minska elevbeläggningen på skolan. Ettor var på plats under hösten för att vi skulle lära känna dem och för att
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de skulle lära känna personalen. Fjärrundervisningen under vårterminen 2020 visade dels att både vi och

eleverna klarade av situationen, men att det försvårade undervisningen. Det var ytterligare en anledning till att

årskurs ett hade närundervisning.

I december 2020 gick samtliga skolor på myndigheternas begäran över på 100 % fjärr-/eller

distansundervisning, vilket vi också gjorde. Nästan alla lärare arbetade hemifrån

Mer än två tredjedelar av lärarna arbetade hemifrån, medan en varierande mängd föredrog att sitta på skolan

och hålla lektionerna från olika klassrum. Eleverna deltog via google meet och google chat i undervisningen.

Google classroom användes som plattform för inlämning, feedback och utdelning av uppgifter.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Det är svårt att med säkerhet säga hur undervisningen utvecklats om det hade varit ett normalt år. Utifrån

samtal och utvärderingar med elever och lärare är det tydligt att blandningen av när- och fjärrundervisning

påverkat studierna för de allra flesta eleverna på ett negativt sätt. För lärarna har arbetsbelastningen varit hög

och undervisningen inneburit en mängd utmaningar som försvårat en effektfull undervisning. En fördel har varit

att samtliga lektioner med elever har getts i realtid med konstant lärarstöd. Skolan har alltså inte haft någon

distansundervisning där elever ges en uppgift att arbeta med på egen hand.

Lärarna har gett eleverna olika möjligheter att kontakta dem för att ställa frågor och stöttning, dels via en chat,

dels via enskilda digitala mötesrum. Lärarna varit väldigt kreativa när det gäller att hitta lösningar och delat med

sig av tips och idéer som berikat undervisningen, både på skolan och i vårt regionala samarbete med andra NTI

Gymnasier. För oss har det varit viktigt att vi gör på samma- eller liknande sätt för att undvika att olika lärare

använder olika system eller sätt att planera och genomföra lektioner, vilket kan leda till förvirring hos eleverna.

Samarbete mellan lärare och olika ämnen eller kurser har fortsatt och i flera ämnen intensifieras, som en

strategi  för att underlätta elevernas studier när undervisningen skett via fjärr. Från rektor har detta

uppmuntrats och tid har avsatts för att möjliggöra samordning och samarbete mellan lärare. Det upptäcktes

snabbt att mängden uppgifter som gavs till eleverna för att lärare skulle kunna säkerställa bedömningen

riskerade att öka. Samarbeten och ämnesintegration gav lika många möjligheter till bedömning, men minskade

elevernas arbetsbörda.

Enligt myndigheternas rekommendationer var det möjligt att stötta elever med särskilda anpassningar eller

behov på skolan under perioder av fjärrundervisning. Trots låg bemanning på skolan då många lärare arbetade

hemifrån underlättade det att ha elever på plats. För en del elever hjälpte det att hålla i studierutinerna när de

behövde gå upp och gå till skolan mer som innan pandemin. I och med att alla lärare inte var på plats gick det

däremot inte alltid att stötta elever på skolan under alla dagens lektioner.

Även om många elever upplevde fjärrundervisningen som ansträngande har vi i stor utsträckning lyckats nå

elever i behov av anpassningar även digitalt. Verktyget google chat har av flera elever tagits upp som ett bra

hjälpmedel då de som upplever det svårt att ställa frågor i ett fysiskt klassrum lättare kunnat göra det i google

chat.
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Hade föregående läsår inte präglats av pandemin är det rimligt att anta att elevernas resultat varit högre, med

tanke på förutsättningarna betraktar vi elevernas resultat och examensgraden som mycket bra.

Eleverna är generellt väldigt nöjda med undervisningen. På frågan över hur nöjda de är med undervisningen har

81 % har angett mellan 7-10 på en tiogradig skala i elevenkäten våren 2021. Jämfört med samtliga NTI

Gymnasier och samtliga Academedias skolor är eleverna på NTI Gymnasiet Västerås mer nöjda.

NORMER OCH VÄRDEN

I följande del beskrivs skolans arbete med normer och värden, vilket vid sidan av kunskapsuppdraget utgör

grunden i gymnasieskolans läroplan. Området angränsar också till arbetet mot diskriminering och kränkande

behandling, ett arbete som redovisas i skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

På NTI Gymnasiet i Västerås är vi stolta över att länge haft en mycket hög andel upplevd trygghet hos eleverna

på skolan. Skolan präglas av tolerans mot andra och många elever uttrycker att de ”får vara som de vill” utan att

någon har åsikter. Vi ser i våra regelbundna enkätundersökningar att eleverna delar den bilden och att vårt

värdegrundsarbete skapat tillit, trygghet och respekt för varandra över tid.

Vi har, under året, gått igenom viktiga frågor kring likabehandling och värdegrunden, dels genom att gå igenom

vår likabehandlingsplan och dels genom diskussioner och samtal  med eleverna. Vi har, som tidigare nämnts,

höga siffror när det gäller att eleverna känner sig trygga men har fortfarande fokus på detta för att behålla den

goda stämning vi har på skolan.

Studiero har varit ett av våra fokusområden i studieplanen under året. På grund av fjärrundervisningen är den

lite svårare att utvärdera. I våra interna undersökningar har studieron räknats som förhållandevis hög, men från

2019 till 2020 upplevdes en försämring av studieron och blev därmed en av de punkter som vi ville arbeta aktivt

för att förbättra under året. I den senaste mätningen i februari 2021 i vår årligen återkommande elevenkät har

studieron förbättrats med någon procentenhet, men ligger kvar på samma nivå som under föregående år.

Skolan har drygt 250 elever och har de senaste två åren vuxit med ett femtiotal varav det årligen blivit en större

andel ettor i förhållande till äldre elever. Det är rimligt att anta att en större andel elever på samma yta troligen

påverkar studieron negativt.

Arbetet med främjande av studiero under året har dels skett inom ramen för det kollegiala samarbetet, dels

genom kartläggningar på skolan som rektor gjort i separat enkätundersökning. Kartläggningen visade vad

eleverna uppfattar som studiero på skolnivå och klassnivå. Ca 80 % av eleverna upplever att de kan koncentrera

sig trots att andra elever pratar i klassrummet. ca 20 vill ha helt tyst för att kunna koncentrera sig.
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Fjärrundervisningen har både försvårat och skapat nya intressanta förutsättningar för

lärarna och eleverna. Att inte ha eleverna i klassrummet har försvårat den direkt

kommunikationen, men samtidigt har chattverktyg och andra digitala vägar berikat

kommunikationen. För vissa elever som har svårare att uttrycka sig i klassrummet har

det varit lättare att exempelvis kunna skriva vad de tycker.

I kombination med det kollegiala arbetet i lärteam att utveckla undervisningen och

förbättra elevinflytandet har det gett en positiv effekt på elevernas känsla att kunna

vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Under vårterminen upplever en

större andel elever än tidigare att läraren ger dem möjligheten att ha inflytande över

undervisningens upplägg enligt undervisningsutvärderingar som samtliga lärare på

skolan ger ut till eleverna varje höst och vår.

Det kollegiala lärandet har under året prioriterats högre i det gemensamma arbetet då möjligheterna till

samverkan med andra har underlättat undervisningen och varit en nödvändighet för att klara alla omställningar

på grund av pandemin. Utöver den ordinarie tiden för lärteam och träffar i programlagen har ytterligare tid

getts av vår gemensamma mötestid.

Samarbetet med andra NTI Gymnasier inom regionen har också handlat mycket om ämnesutveckling och

undervisning under pandemin där de olika ämnesgrupperna haft möjlighet till regelbundet utbyte av tips,

upplägg och idéer som underlättat undervisningen och fjärrundervisningen. Under läsåret har lärarna på de

olika skolorna inte kunnat träffas fysiskt, istället har alla träffar skett genom digitala möten.
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Parallellt med den regionala samverkan har personalen under ledning av förstelärarna på skolan arbetat med

lektionsupplägg och struktur med hjälp av Helena Wallbergs bok om lektionsdesign.

Med utgångspunkt i undervisningsutvärderingarna går det att se en tydlig förbättring av elevernas upplevelse av

undervisningen på samtliga undersökta områden mellan höstterminen 2020 och vårterminen 2021. Det går

också i de flesta av frågorna att se en viss förbättring mellan 2019 och 2021 där 2019 är att betrakta som ett

normalt år.

Slutsatser

Det kollegiala lärandet planeras av förstelärarna inför varje läsår, i samverkan med rektor och utifrån skolans

behov. Undervisningen är alltid ett utvecklingsområde och vi kommer fortsätta befästa de arbetssätt och

metoder vi diskuterat och implementerat under året. Ett av de områden som vi anser är särskilt viktigt är att

ytterligare differentiera undervisningen, som kort sagt innebär att ge alla elever olika vägar att nå samma mål

inom ramen för samma undervisning.

Kommande läsår kommer vi i större utsträckning fokusera på att främja elevers närvaro som är ett annat

återkommande utvecklingsområde. Förhoppningen är att eleverna i större utsträckning eller uteslutande kan

undervisas på plats i skolan, vilket också är ett tillfälle att främja närvaro ytterligare.

De digitala verktyg som varit användbara under pandemin kommer användas som komplement i den vanliga

undervisningen där de med fördel kan underlätta för eleverna.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering och utvärdering av bedömning och betygsättning

Då det förhållandevis tidigt stod klart att de nationella proven ställts in föregående läsår för att minska

arbetsbördan för lärarna, undersöktes alternativa bedömningsstöd. Vanligtvis brukar lärarna själva välja att göra

fler nationella prov än vad som behövs. Dels för att det är ett sätt att kvalitetssäkra bedömningen utifrån

gällande regelverk, dels för att erbjuda eleverna ytterligare ett bedömningstillfälle i kurserna.

Skolverket publicerade senare  bedömningsstöd som lärarna på skolan gavs tillgång till. Det rörde sig om

exempelvis kursprov och uppgifter. Det fanns också möjlighet att använda gamla nationella prov som saknade

sekretess.

Lärarna hade vidare möjlighet att samverka med ämneskollegor på andra skolor inom regionen och diskutera

bedömning och betygsättning, något som flera utnyttjade. I de fallen har lärare från de olika skolorna har

diskuterat och rättat varandras elevers uppgifter och prov i syfte att genom stickprov och representativa

exempel enas om bedömningen.

Som gemensamt arbetssätt på skolan används verktyget Google Classroom. I Google Classroom kan eleverna se

planeringar i kurser, uppgiftsbeskrivningar och när uppgifter ska lämnas in. Vi har gemensamt bestämt under
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läsåret att ge eleverna formativ feedback i google classroom och summativ bedömning i skolportalen

Schoolsoft. Varje uppgift som skapats i Google Classroom har sin motsvarighet i Schoolsoft, där den också

kopplats till skolverkets kursmatriser.

Det finns möjlighet att även där skriva feedback, men när läraren bedömt en uppgift är det sent att läsa

kommentarer hur den kan bli bättre, därför är det mer relevant att eleverna kan läsa det i Google Classroom

under processen att färdigställa uppgiften.

Elever och vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal varje termin. Utöver det kan de ta del av

kunskapsutvecklingen genom att kontakta mentor när de önskar för samtal. Både elever och vårdnadshavare

har tillgång till Schoolsoft, medan vårdnadshavare behöver be om tillstånd för att få tillgång till Google

Classroom.

Lärarna på skolan har haft möjlighet att samverka mellan kurser där mötestid avsatts enbart till diskussioner

mellan ämnen och kurser för att hitta samarbetsområden eller gemensamma nämnare i bedömningen. Om

exempelvis två kurser har samma eller liknande mål i kursen kan uppgifter exempelvis utformas så den går att

bedöma i båda kurserna. Det finns flera positiva effekter av detta. Lärarna kan lättare ta tillvara på elevernas

kunskaper, det minskar rättningsbördan vid samarbeten, det minskar eventuellt antalet uppgifter elever

behöver göra och nya ämnesövergripande samarbeten kan formas.

De flesta lärarna på skolan har gått Skolverkets kurs i bedömning och betygsättning. Flera har utöver det gått

ursprunget till Skolverkets satsning som var en kurs med samma tema från Karlstad universitet. Två nyanställda

lärare har gått Skolverkets kurs under deras lärarutbildning. Endast en lärare som anställdes under läsåret

saknade kursen. Specialpedagogen gick därför in och coachade i bedömningsarbetet tillsammans med den

tidigare läraren i ämnet som gått i pension. den senare kunde däremot inte delta i detta i så stor utsträckning

som önskat.

Slutsatser

Lärarna på skolan i ämnen som normalt testas i nationella prov är erfarna och trygg i sin bedömning. Dessa

ämnen är gemensamma för eleverna på skolan oavsett vilket program de läser, vilket innebär att det finns fler

lärare och ämneskollegor lokalt att vända sig till. Förutom dessa finns även kollegor från fyra andra skolor i

regionen att tillgå som kan bidra till att kvalitetssäkra bedömningen och betygsättningen.

Det var olyckligt att de nationella proven blev inställda då de av lärarna ses som ett värdefullt verktyg i

bedömningen. Trots det kunde annat material användas och bedömningen är att betygsättningen inte

försvårades i någon nämnvärd utsträckning trots förutsättningarna.

Inför kommande läsår är förhoppningsvis förutsättningarna mer normala men där kommer vi på skolan fortsätta

utnyttja möjligheten att samverka kring bedömning inom regionen, samt utveckla samarbeten mellan lärare i

olika ämnen på skolan ytterligare.
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Läsåret 2021/2022 kommer bedömningen helt att förläggas till Google Classroom med hjälp av verktyget

StudyBee. Både summativ och formativ bedömning kommer finnas på samma plats vilket kommer underlätta

för eleverna. Vårdnadshavare kan lättare få en överblick genom en app som sammanställer relevant information

om elevens studier.

Detsamma gäller för lärarna och rektor som får en mer detaljerad, men översiktlig framställning av elever i

klasser och grupper som visar studieframgångarna. I de fall stödjande insatser behöver göras går det att när

som helst få en ögonblicksbild, istället för att vänta på den månatliga sammanställningen vi under detta läsår

jobbat med.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vid behov

träffar EHT skolpsykolog och skolläkare. Skolläkaren och skolpsykologen är anställda centralt och engagerad i

flera skolor inom koncernen.  Under året har skolläkaren anlitats vid tre tillfällen, två gånger för att bistå i

utredning av elever och en gång för att vaccination. Skolpsykologen har träffat EHT digitalt vid ett tillfälle under

året för att stämma av arbetet i EHT och diskutera elevärenden. EHT har i övrigt inte haft behov av ytterligare

kontakt.

Arbetet i EHT har till stor del skett genom digitala möten under året, oftast har rektor och biträdande rektor

varit på plats på skolan, medan övrig EHT-personal deltagit digitalt. Även när skolsköterska, specialpedagog och

kurator inte befunnit sig på skolan har de kunnat vara i kontakt med elever på andra sätt. Eleverna har erbjudits

ett flertal olika sätt att kontakta EHT, exempelvis via google chat, telefon eller google meet. Beroende på

omständigheterna har personal tillsammans med eleven kommit fram till hur de valt att samtala.

Under den första vågen i pandemin fokuserade skolsköterska på hälsa i relation till arbete hemifrån.

Skolsköterska informerade eleverna om hälsofrämjande aktiviteter i form av bland annat sömn, rörelseträning.

Utöver det ansvarade skolsköterska inledningsvis för framtagande av informationsmaterial till elever kring

handhygien och allmänna rekommendationer. Rektor tog sedan över detta ansvar att informera personal, elever

och vårdnadshavare av praktiska administrativa skäl.

Under de veckovisa träffarna i EHT redovisas och diskuteras ny information och åtgärder kring specifika elever

och det fortsatta arbetet planeras inför kommande möte. Utöver det diskuteras främjande och förebyggande

åtgärder för att motverka ohälsa i olika former på en skolövergripande nivå.

Personalen och mentorerna informeras fortlöpande om åtgärder och anpassningar som är relevanta för

studiesituationen via specialpedagog, skolsköterska eller kurator. Under programlagsmöten har personalen

möjlighet att ta upp specifika elever, dessa möten sker varje vecka och någon från EHT finns i allmänhet

tillgänglig för respektive programlag. Personalen kan alltid prata med någon representant även utanför

mötestiden.
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EHT ansvarar även för framtagande och uppdatering av likabehandlingsplanen på skolan. Den baseras på

likabehandlings- och värdegrundsenkäten som genomförs varje höst. Samma enkät ligger också till grund för

delar av arbetet i EHT, framförallt det främjande- och förebyggande arbetet.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

I vår årliga enkät uppger 96 % av eleverna att de känner sig trygga på skolan. 93 % uppger att personalen på

skolan ingriper om någon blir illa behandlad vilket är en förbättring med en procentenhet från föregående år.

Tillsammans med trygghetskänslan visar att eleverna också känner till och upplever att vårt arbete med

elevhälsan fungerar väl, i likabehandlingsenkäten svarade 94 % av eleverna hösten 2020 att de kände till skolans

likabehandlings- och värdegrundsarbete.

Elevhälsoarbetet har under året fungerat mycket väl, däremot har vi behövt anpassa även det till rådande

pandemi. Möten har i allmänhet hållits digitalt då personalen i olika grad arbetat hemifrån. Upplevelsen i EHT är

inte att det försämrat arbetet. Under året har den fysiska tillgängligheten till EHT-personal varierat då delar av

undervisningen skett via fjärr och personal delvis arbetat hemifrån i olika grad beroende på

samhällssituationen. Istället har EHT varit tillgängligt via digitala kontaktvägar, något som vi också upplever har

fungerat väl. Till skillnad från tidigare år har EHT 2020/2021 upplevt en ökad belastning av framförallt problem

hos elever som går att relatera till pandemin och fjärrundervisning.

Ytterligare en skillnad under pandemin har varit behovet av uppsökande arbete från EHT. Dels i syfte att främja

närvaron hos elever genom att tidvis eller regelbundet, beroende på situation, kontakta elever för att främja

närvaro i undervisningen. Dels för att kontrollera att eleverna mår bra. Även detta läsår som förhoppningsvis

blir mer som ett vanligt år kommer vi fortsätta utnyttja digitala kontaktvägar som komplement, då det visat sig

att flertalet elever föredrog den typen av kontakt före fysiska möten.

Allmänna främjande och förebyggande insatser på skolnivå som anordning av temadagar eller liknande har fått

stå åt sidan under läsåret till fördel för mer direkta hälsofrämjande insatser på elevnivå som prioriterats.

Samhällssituationen har även försvårat samlingar av elever i grupper för föreläsningar eller andra aktiviteter där

externa personer inte kunnat blandas in.

Arbetet i EHT att nå ut med nödvändig information kring elever och deras studiesituation har fungerat bra

under året. Mer mötestid mellan personal, både digital och fysisk, har vigts till att diskutera elevers

förutsättningar i syfte att förbättra och anpassa undervisningen. Det har underlättat arbetssituationen för

lärarna och skapat bättre förutsättningar för eleverna.

Slutsatser

Formen för arbetet i EHT har i stort fortsatt trots ändrade förutsättningar i pandemin och till viss del ändrade

fokusområden. Beroende på hur läsåret 2021/2022 utvecklar sig kommer EHT prioritera det främjande arbetet

på skolan i högre utsträckning än vad som varit möjligt 2020/2021.

Vi kommer fortsätta använda alternativa sätt att kontakta skolsköterska och kurator efter elevernas önskemål

och på så sätt öka tillgängligheten.
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Detta läsår ökar vi ytterligare tillgängligheten genom att samordna arbetstiderna för skolsköterska och kurator

så någon av dessa finns på plats varje dag i veckan.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

På grund av pandemin har samverkan med omvärlden prioriterats ned och sällan kunnat genomföras. Vi har i

början av höstterminen haft två externa besökare som föreläst på skolan när samhällsspridningen var mindre

omfattande. Längre in på höstterminen valde vi att ge föreläsningar med utomstående digitalt. Lärarna har

själva valt vilka kontakter med omvärlden som passar i respektive kurs.

Som en del av det kollegiala lärandet och fortbildning har vi vid tre tillfällen under året deltagit i föreläsningar

digitalt med forskningsinstitutet R.I.S.E som inspirerat och utbildat personalen kring artificiell intelligens. Skolan

samverkar vidare inom vår region med fyra andra skolor. Träffarna med ämneskollegor på NTI Gymnasier inom

regionen har skett digitalt vid fem tillfällen under året, bortsett från spontana kontakter mellan lärarna.

Diagrammet ovan från elevenkäten vårterminen 2021 visar att eleverna i mindre utsträckning än läsåret innan

håller med om påstående: “Min skola samarbetar med företag, högskola eller andra föreningar och

organisationer”.

Elever i årskurs tre brukar vanligtvis åka till SACO-mässan i Stockholm för att få direkt information och kontakt

med företag, universitet och högskolor. Skolan betalar elevernas biljett och utlägg för lunch. Läsåret 2020/2021

var SACO-mässan digital, och eleverna gavs möjlighet att delta.

Studie- och yrkesvägledningen sköts av biträdande rektor som fungerar som SYV på skolan. Eleverna kan när

som helst boka tid för längre samtal kring arbete och studier men kan när som helst spontant kontakta SYV vid

kortare samtal. Eleverna har också tillgång till webbsidan snackamedsyv.se som är en central samverkan inom

Academedia som bemannas av studie- och yrkesvägledare som kan besvara frågor digitalt.
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På skolan har vi rutiner för när SYV kontaktar elever och föräldrar, i allmänhet sker i samband med val av

individuella kurser hos ettor. I övrigt är tillgängligheten så pass hög till SYV att vi inte upplevt ett behov av

förändring.

Under läsåret 2020/2021 utvecklades arbetet med att ge eleverna möjligheter till att ta certifieringar. Läsåret

innan tog tre elever certifieringar och tanken var att fler elever skulle få möjligheten.  Under hösten

prioriterades detta ned eftersom det innebär en viss ökad belastning för lärare i de aktuella kurserna som kan

ge certifieringar. Under våren hittade vi rutiner som underlättade arbetet vilket ledde till att ca tio elever på

IT-programmet och estetprogrammet certifierade sig i Cisco, Microsoft MTA och Adobe.

Elever på estetprogrammet har också samverkat med konstmuseet i Västerås där både musik- och designelever

deltagit i konstutställningar. Musikeleverna gav också en konsert som spelades in och gjordes tillgänglig via

sociala medier.

Till viss del underlättade det att många utomstående organisationer anpassade sig till situationen, kontaktade

skolan och erbjöd gratis digitala föreläsningar som vi i sin tur kunde vidarebefordra till eleverna. De valde sedan

själva vad de intresserade sig för. Som exempel kan nämnas “Introduce a Girl to Engineering day” som arbetar

för att öka intresset hos tjejer att bli ingenjörer.  Innan pandemin hade de fysiska träffar där tjejer bjöds in att gå

bredvid en kvinnlig ingenjör och lyssna på föreläsningar. Under detta läsår anordnades detta digitalt. Intresset

detta år från tjejer på vårt teknikprogram var längre än året innan.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Pandemin och dess konsekvenser försvårade kontakten med omvärlden. Många företag och högskolor

prioriterade om vilket ledde till att föreläsare och andra inte hade möjlighet att  besöka skolorna, arbetade

hemifrån eller hade andra arbetsuppgifter. På grund av lärarnas ökade arbetsbelastning till följd av

samhällssituationen prioriterades flertalet planerade aktiviteter och samverkan ned. Det gick däremot ofta att

hitta nya vägar och sätt att ändå erbjuda kontakt med omvärlden, många organisationer kontaktade dessutom

skolan med färdiga erbjudanden som eleverna kunde ta del av.

Normalt brukar fem elever göra sin APL på IT-programmet utomlands inom ramen för Erasmus. NTI Gymnasiet

Västerås har samarbete med en partnerorganisation i Valencia i Spanien. Under pandemiåret gick det inte att

genomföra fysisk APL utomlands. Däremot kunde två elever erbjudas digital APL utomlands på Irland där de

drev ett skarpt projekt och skapade instruktioner och manualer till IT-system som sedan skulle hjälpa skolor att

använda tekniken.

Slutsatser

Året med pandemin har både försvårat och underlättat kontakter med omvärlden. Det finns ett stort värde i att

eleverna möter personer fysiskt i undervisningen eller som inspiration. När detta inte varit möjligt har digitala

alternativ kunnat erbjudas och både från skolans håll och näringsliv, akademi och kulturliv har kreativa lösningar

tagits fram som framöver kommer fungera som goda komplement.
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Förutsatt att situationen med covid-19 tillåter, kommer vi under nästa läsår utnyttja de digitala lösningar som

fungerar bra men också fokusera på fysiska besök på skolan av utomstående. Dessa kommer främst förläggas

under vårterminen.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

Precis som övrig skolverksamhet påverkades elevernas APL på IT-programmet av pandemin vilket krävde

nytänkande och kompromisser. Normalt genomför eleverna på IT-programmet sammanlagt 15 veckors APL.

APL- perioderna var förlagda så att årskurs två gör sin APL sju veckor på höstterminen och årskurs tre åtta

veckor på vårterminen. Skolan ger också eleverna möjligheten att göra sin APL utomlands. Under läsåret har

inte detta gått att genomföra, men erbjöd istället digital APL utomlands.

APL är förlagt organisatoriskt schemabrytande, vilket innebär att kurser som inte har måluppfyllnad förlagd på

APL pausas. APL- eleven är på APL hela veckor, alla dagar så att fokus hamnar på APL.

Vi lägger mycket tid på att förbereda eleverna inför APL och vad APL innebär i deras utbildning. Eleverna får

skriva CV på svenska och engelska. De får varje läsår möta externa föreläsare som ger en bild av

arbetsmarknaden i Västmanland samt en framtidsvision om teknikutvecklingen inom dessa branscher. Vi

arrangerar intervjusituationer för att träna eleverna i skarpa lägen när de ska ut och möta företag.

APL- samordnaren har en regelbunden kontakt med APL-platsen för att vara uppdaterad av förändringar som

kan ha betydelse under APL, och för att vidare informera om syftet och målet med APL. Företaget får

information om skolverkets handledarutbildning.

Inför läsåret 2020/2021 har skolan anlitat ett externt bemanningsföretag som haft i uppgift att kontakta företag

för att ordna APL-platser till eleverna. Utöver det har tre lärare haft tid i sina tjänster för att organisera och

administrera APL. En av dessa har uteslutande hanterat APL utomlands med stöttning från NTI gymnasiernas

internationella koordinator och APL-strateg medan övriga två hanterat nationell APL. För den ena av dessa

lärare har uppdraget framförallt inneburit kontakt med företag i syfte att ordna APL-platser medan den andra

fokuserat på uppföljning, trepartssamtal och besök hos elever på företag.

På grund av extrema svårigheter att erbjuda eleverna fysiska APL-platser i allmänhet och på IT-företag i

synnerhet, har eleverna under året haft olika varianter av APL. Samtliga lösningar har följt de riktlinjer

Skolverket satt upp. Lösningarna har bland annat varit fysisk APL på andra företag än IT-företag med andra

arbetsuppgifter, digital APL på företag med skarpa projekt, APL på skolan med upplägg som om de gjort APL på

ett företag samt digital APL utomlands.

Under digital APL utomlands har två elever arbetat med ett projekt mot en partnerorganisation på Irland som

gick ut på att skapa manualer för hantering av skrivare. Materialet ska användas av elever och personal på olika

skolor på Irland.
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Programlaget med lärare som undervisar på IT-programmet har också varit inblandade i anskaffning av platser

och framtagande av upplägg för de elever som inte fått en fysisk APL-plats. Programlaget har också varit

delaktiga i processen att förlägga undervisning på APL. Det normala är att undervisning från nätverkskurserna

förläggs till praktikperioden men de rådande omständigheterna under pandemin krävde mer flexibla lösningar,

alla inom ramen för SKolverkets riktlinjer för APL under pandemin.

Kontakten och administrationen kring APL-platser var planerad under läsåret att struktureras om och förenklas

genom att använda digitala kontrakt som går att signera med SMS och en app från LoopMe där allt från

kunskapsmål, uppdrag, kontakt och utvärdering kan ske enkelt, samlat och överskådligt.

På grund av en hög arbetsbelastning under året prioriterades övergången till dessa system ned till fördel för att

säkerställa en fungerande undervisning och rimlig arbetsbelastning för de inblandade lärarna. Vi räknar istället

med att använda dessa system under läsåret 2021/2022. Istället använde vi oss av vårt tidigare och befintliga

upplägg som beskrivs nedan.

Efter kartläggningen av APL-platsen utformas ”Förläggning av kursmoment för APL” i samråd med

APL-samordnare och yrkeslärare och i viss mån övriga kurslärare och EHT. Information om förlagda kursmoment

delges elev efter att eleven tilldelats plats. Dokumentet ”Förläggning av kursmoment för APL” utformas utifrån

plats och individ av APL- samordnare och yrkeslärare.

Under pågående APL kontaktar APL-samordnaren platsen och kontrollerar att syfte och mål följs. Därefter bokas

trepartssamtal in med handledare, yrkeslärare samt elev där bedömning av kunskap sker. Under APL-perioden

skriver eleven en loggbok där vi kan följa arbetsuppgifter och hur det går för eleven.

Efter avslutad APL skriver varje elev en rapport om sin verksamhet och med detta som underlag diskuterar vi

vad de har lärt sig – hur det passar in på skolverkets kursplaner. Varje elev intervjuas dessutom och detta ihop

med validering/tester och utbyte av varandras erfarenheter ger en god bild av vad de har lärt sig – vad

branschen efterfrågar och sammantaget får eleverna en djupare förståelse för sin utbildning

Utvärdering av APL

På grund av pandemin är vi detta läsår mindre nöjda med hur arbetet med APL föll ut. under våren 2020 var det

tydligt att många faktorer skulle minska möjligheterna att ge eleverna APL-platser, därför påbörjades arbetet

tidigt med att kontakta företag. Kontakt med utomstående och föreläsningar kunde till viss del genomföras

digitalt, men inte i samma utsträckning som vanliga år. Även kontakter med APL-platser och trepartssamtal

genomfördes nästa helt med digitala medel. Det fungerade dock tillfredsställande.

Det osäkra läget och ovissheten om hur pandemin skulle utvecklas gjorde att endast ett fåtal kunde ge någon

slags besked, samtliga med förbehållet att det kunde ändras. Många inom IT-branschen arbetade hemifrån

vilket ytterligare minskade möjligheterna att kunna erbjuda fysiska platser på de olika företagen. Många företag

som tidigare lovat platser drog tillbaka sina löften med en knapp veckas varsel med hänvisning till

samhällssituationen.
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Som stöttning i förmedlingen av APL-platser till eleverna kontaktade rektor under våren ett bemanningsföretag

med ett stort kontaktnät och flerårig vana att hjälpa till med bemanning och matchning av arbetskraft. Trots ett

intensivt arbete från bemanningsföretaget kunde de inte hjälpa skolan att få tag på någon APL-plats vilket

resulterade i att årskurs två som går ut på APL under vecka 40 fick ha intern praktik på skolan, inom ramen för

Skolverkets bestämmelser.

Några elever hittade egna APL-platser genom bekanta eller närstående. En av eleverna kunde exempelvis via en

förälders företag arbeta med ett skarpt uppdrag digitalt. De som var kvar på skolan fick i uppgift att fungera som

ett företag som tog fram lösningar för smarta hem, vilket eleverna gjorde i sex av sju veckor planerad praktik.

Den sista veckan sparades till vårterminens APL då förutsättningarna hoppades kunna vara mer gynnsamma,

och möjligheterna större att erbjuda eleverna fysiska platser. Under våren förbättrades tyvärr inte

förutsättningarna, men eleverna kunde istället arbeta med certifieringar som blev ett tillskott i deras framtida

CV.

Parallellt med den interna praktiken undersöktes också möjligheterna till digital APL utomlands. I Tyskland fanns

till en början förutsättningar för ett samarbete där elever skulle få delar och komponenter till smarta

hem-lösningar som de kunde sätta ihop och skicka tillbaka. På grund av pandemin och läget i Tyskland för

tillfället drogs möjligheten tillbaka. Under vårterminen kunde istället två elever i årskurs tre göra sin APL digitalt

på Irland där de under sin APL-period arbetade med att skapa instruktioner till hårdvara som användes på

skolor.

Under våren kvarstod svårigheterna att hitta APL-platser till årskurs tre på IT-företag eller andra relevanta

företag som kan kopplas till elevernas utbildning. Däremot kunde eleverna erbjudas andra typer av platser på

exempelvis Bauhaus eller ICA. Det ledde till att ett flertal elever erbjöds sommarjobb som trots allt var väldigt

positivt. Det fanns också elever som fick kvalitativa platser inom montage, brandsäkerhet och IT-verksamhet.

Det var bara två elever sammanlagt som inte kunde erbjudas APL-plats, båda i årskurs tre och båda på grund av

förutsättningar och yttre faktorer som inte gjorde det möjligt för eleverna att gå ut på APL.

Slutsatser

APL på IT-programmet är normalt svårt att samordna i Västerås och kräver mycket arbete. Pandemin försvårade

arbetet med detta ytterligare vilket ledde till att inte alla elever kunde få högkvalitativa platser utifrån sin

utbildning. Vi lyckades däremot erbjuda alternativ som till stor del uppskattades av eleverna. Svårigheter att

hitta platser tvingade skolan att hitta nya lösningar som kan berika framtida APL. Om möjligheten att låta elever

delta i digital APL med skarpa uppdrag gentemot andra länder kan finnas kvar finns ett stort intresse bland

eleverna att delta.

Detta år hoppas vi att begränsningarna i samhället och på arbetsplatser minskar och ökar möjligheterna att få

ut eleverna till fysiska APL-platser på IT-företag. Intresset för att göra sin APL utomlands har ökat bland eleverna

på IT-programmet och förutom fem platser som vi normalt erbjuder med partnerorganisationen i Spanien, ska

vi kommande läsår även erbjuda platser på företag i Tyskland.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE

Undervisningen är vår kärnverksamhet och kommer alltid vara ett utvecklingsområde. Vår årliga elevenkät visar

att eleverna är nöjda med undervisningen, personalen och skolan som helhet, detta är en trend som har

fortgått under några år och vi kommer verka för att bibehålla den utvecklingen genom att:

Ha som mål att alla ska klara gymnasieexamen och jobba för detta genom täta uppföljningar. Vi kommer även

under året ha möjlighet att följa upp inlämningar av uppgifter, genomförandet av prov mer systematiskt med

hjälp av verktyget StudyBee som 2021/2022 kopplas till Google Classroom. De regelbundna elevavstämningarna

baserades tidigare på prognoser, framöver kommer de till stor del baseras på avklarade kursmoment i

kombination med prognoser för respektive elevs studier. StudyBee kommer vidare underlätta arbetet med

införa och utvärdera anpassningar på enskilda elever och göra dessa mer tillgängliga för andra lärare som

undervisar eleven.

Vi kommer arbeta vidare med att öka tydligheten planering och feedback till eleverna. Planeringsarbetet

handlar främst om att vara tydlig med vad som sker i olika moment på lektionerna enligt en gemensam mall.

Även feedback till eleverna som främst sköts via systemet google classroom - direkt i elevernas dokument,

diskuteras och justeras i kurserna för att blir så ändamålsenlig som möjligt.

Att eleverna under pandemiåret under omständigheterna lyckats så pass väl med sina betyg anser vi går att

härleda till vårt arbete med tydlig planering och feedback till eleverna, även under detta läsår är målet att höja

betygssnittet så vi hamnar över rikssnitt på samtliga program.

Samarbetet inom region SKÖVE (NTI Sollentuna, Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna) kommer under året

fokusera på olika saker beroende på vilken ämnesgrupp lärarna tillhör, undervisning, ämnesutveckling och

bedömning är dock delar som samtliga ämnesgrupper kommer beröra.

Till detta räknar vi även med att öka antalet elever som inom ramen för undervisningen erbjuds certifieringar i

olika program. På skolan har vi från och med våren 2021 en lärare som också är central förstelärare, vars

uppdrag består i utveckling av certifieringar som vi erbjuder. Vi kommer detta läsår även i större utsträckning

öka inslagen i undervisningen av teknik som vi har i vårt Makerspace. Exempelvis AR/VR, Enkortsdatorer med

mera. Under föregående år har även utvecklingen av detta drabbats negativt av pandemin.
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STUDIERO/ARBETSRO

Studiero kommer vara ett fokusområde för skolan som vi fortsätter utveckla. Problemen är inte särskilt stora

och majoriteten av eleverna upplever att det råder studiero på skolan. Vi kommer under året vara mer

trångbodda än tidigare då vi ökat antalet elever på skola flera år i rad vilket rimligen borde öka ljud och

störningar i exempelvis korridorer.

I elevenkäten var studiero ett av få teman som det gick att se en mer tydlig minskning av. Studiero är en

subjektiv företeelse som gör det svårt att sätta ett rimligt mål annat än att fler elever ska uppleva att de har det

i undervisningssituationen. Vi har i samband med att elevenkäten genomfördes följt upp frågan tillsammans

med klasserna, i synnerhet de klasser som ansåg att studieron var lägre.

Ytterligare uppföljning genomfördes av rektor för att kartlägga vad som avses med studiero bland eleverna.

Med en mer klar bild över det är det lättare att fortsätta diskussionen och se över åtgärder. Till kommande år

räknar vi med att utöka lokalytan. I samband med det är det viktigt att under året planera hur vi eventuellt kan

behöva ändra på lokalerna och därigenom främja studiero och skapa en ännu bättre skolmiljö.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Gymnasiet Västerås 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 VÄSTERÅS

Utbildningar och elever

Skolan erbjuder följande program enligt Gymnasieförordningen GY11:

· NTI Teknik (teknikprogrammet med inriktning informations och medieteknik) - Högskoleförberedande

· NTI IT (El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik) -

Yrkesprogram/högskoleförberedande

· NTI Design (Estetiska programmet med inriktning estetik och media) - Högskoleförberedande

· NTI Musik och Media (Estetiska programmet med inriktning musik) - Högskoleförberedande

Samtliga våra program ger möjlighet att läsa på högskolan. NTI Teknik, Design och Musik är teoretiska program

och högskoleförberedande. IT-programmet är i grunden yrkesförberedande och för högskolebehörighet krävs

ett aktivt val av eleven att välja kurser som behövs för högskolebehörighet.

NTI Teknik, Design och Musik är till största delen teoretiska då dessa tre inriktningar syftar till att ge en

högskoleförberedande utbildning. På samtliga program och inriktningar ingår kurser i någon form av

programmering, men på teknikprogrammet programmering

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

EE-programmet El- och
energiprogrammet
med inriktning
dator- och
kommunikationste
knik

24 24 22
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TE-programmet Teknikprogrammet
med inriktning
informations- och
medieteknik

45 31 30

ES-programmet
Design

Estetiska
programmet med
inriktning estetik
och media

14 17 6

ES-programmet
Musik

Estetiska
programmet med
inriktning musik

16 15 6

Totalt* 99 77 64

*Antal elever oktober 2020

Organisation och personal

NTI Gymnasiet i Västerås leds sedan april 2019 av rektor Anders Tegerhult. Skolan har även en biträdande rektor

Annette Tynn som tillträdde i juli 2019. Biträdande rektor är även SYV.

Lärare och elever är indelade i två arbetslag som i sin tur består av tre programlag: Teknik-, IT- och Estet-laget.

Arbetslagen har en mötestimme per vecka som besöks av rektor och en biträdande rektor.

Varje vecka möts ledningsgruppen som stödjer programlagen i arbetet med att utveckla eleverna, programmen

och skolan. Pedagogiska utvecklingsgruppen består av förstelärare, specialpedagog och biträdande rektor,

gruppen leds av rektor. Vid behov finns vaktmästare och IT-tekniker som stöd.

Skolan har även ett ElevHälsoTeam (EHT) med möten där rektorer, specialpedagog, skolsköterska och kurator

regelbundet träffas för att kunna möta upp de elever som behöver stöd av olika slag. Även skolläkare och

skolpsykolog deltar i arbetet vid behov.

Skolan har under läsåret haft ca 10 lärare per 100 elever. Under året har ca 90 % av lärarna (inklusive

yrkeslärarna och en lärare som väntar på sin legitimation) varit behöriga att undervisa i sina kurser.

Elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog och skolläkare. De två

senare tas in vid behov som exempelvis i samband med utredningar eller remittering till externa vårdinstanser.

Övriga anställda på skolan är lokalvårdare, cafépersonal, IT-tekniker, biträdande rektor och rektor.
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Lokaler

NTI-gymnasiet är placerat mitt i Västerås, med ca tre minuters promenad från tågstationen. Lokalerna är i de

gamla så kallade Mimerkvarteren där Asea, nuvarande ABB, startade. Dessa historiska industrilokaler har gjorts

om till moderna och fräscha kontorslandskap där våra grannar mestadels utgörs av skolor, företag samt

Konstmuseet. Sommaren 2020 målade vi om på skolan samt bytte ut belysning i klassrummen till modern

LED-teknik som ska simulera dagsljus och därmed vara bättre för eleverna. Vi räknar med att byta ut

belysningen på resterande delar av skolan inför kommande läsår, samt byta ut golv och bygga om vissa delar för

att bättre passa våra behov. Sommaren 2021 uppgraderades Internet och infrastrukturen kring detta.

Skolan har flera specialutrustade salar. Ett Makerspace som innehåller ny teknik i form av Virtual reality (VR) och

Augmentet reality (AR), 3d-skrivare och annan ny teknik tänkt att inspirera och berika studierna för eleverna. I

salen finns även esportsdatorer som används i esportsundervisningen. Vi har en modernt utrustad och

ljudisolerad musikstudio, som detta år byggts om till två. Utöver det har vi även byggt en tyst musikstudio för att

kunna möta det ökade antalet elever på det estetiska musikprogrammet. Skolan har en fotostudio, ett

nätverkslabb för laborationer i nätverksmiljö, ett el-labb där vi kan arbeta mera praktiskt i kurserna, en

laborationssal för kemi, fysik och naturkunskap samt ett skolbibliotek. Biblioteket fungerar även som

studieutrymme för stödundervisning.

Skolan erbjuder lunch på Konserthusterassen som en är allmän lunchrestaurang för andra skolor och företag i

närheten. Den ligger ca tre minuters promenadväg från skolan. Vårt café erbjuder lättare förtäring och är öppet

dagligen. I anslutning finns platser för eleverna att umgås, spela biljard eller brädspel. På skolan finns ytterligare
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områden med platser för eleverna att uppehålla sig mellan lektioner för att umgås eller studera. Våren 2021

iordningställdes två grupprum till att bli mer lämpade för studier med nya möbler och ommålning.

För att kunna erbjuda bästa möjliga variation i inne- och uteaktiviteter, förläggs idrotten i de lokaler som behövs

för de olika momenten i kurserna som gym, gruppträning, simhall, racketbanor, klättervägg och

långfärdsskridskor. Teoretisk undervisning bedrivs på skolan i ett klassrum.
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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

32

http://www.ntigonline.se


BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER

Undervisning
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Trygghet
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Upplevd kvalitet
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