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REKTOR HAR ORDET

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle gick läsåret 2020/2021 in på sitt tredje läsår och därmed också första läsåret

med fullt utbyggd skola med alla årskurser. Detta läsår har vi haft vår första avgångsklass. Skolan öppnade

hösten 2018 med 19 elever och vid skolavslutningen 2021 var 121 elever inskrivna på skolan. Avgångsklassen är

liten vilket också innebär att skolan kommer växa till nästa läsår då antagningen visar att fler elever kommer in i

skolan än som lämnade den. Av de 121 eleverna har 57 elever läst på Naturprogrammet och 64 på

Teknikprogrammet.

Teknikprogrammet har inriktningen Informations och medieteknik och naturprogrammet har inriktningen

Naturvetenskap. Skolans lokaler ligger mitt emot Centralstationen i nyrenoverade lokaler på tredje våningen.

Lokalerna är fullt utrustade med våtlabb, E-sportsal och Makerspace. Eleverna äter lunch via elevkortet på

närbelägna restauranger. Idrotten har skolan på Korpen på Gävle strand. I årskurs 1 & 2 har klasserna i det

närmaste varit fulla och klasserna har läst för sig. Några undantag gäller individuella val där alla elever i årskurs

2 & 3 kunnat välja de val skolan har samt moderna språk som samlästs för årskurs 1 och 2 på naturprogrammet

via fjärrundervisning från NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm. Samläsning har också skett i årskurs 3 på de

gymnasiegemensamma ämnena.

Läsåret har självklart präglats otroligt mycket av pågående pandemi. Skolan har fått arbeta med de restriktioner

som finns och de anpassningar som man behövt göra. I regionen har smittspridningen varit hög under större

delen av vårterminen och eleverna har haft delvis fjärrundervisning under terminen. Förutom detta så har

skolan också kännetecknats av den växande skolan där vi nu äntligen är en full skola. Vi har under detta läsår

tagit emot många nya elever och medarbetare (från 66 till 121 elever) och vi har arbetat mycket med rutiner

och processer för den växande skolan. Alla lärare har ingått i skolans lärteam där lärarna under ledning av

försteläraren arbetat mycket med lektionsdesign och struktur.

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle kommer under nästa läsår fortsätta växa med såväl fler elever som lärare.

Skolan tar ett nytt våningsplan i bruk för att möta den växande verksamheten. En del omorganisation är

planerad till höstterminens start. Vi tar med oss många lärdomar från detta år och fortsätter arbeta för att vara

ett vetenskapsgymnasium i framkant och att utbilda våra elever för att kunna leda och navigera i en digitaliserad

framtid.

Rektor

Sofia Stoltz

1



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

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle har två nationella program, Teknikprogrammet och

Naturvetenskapsprogrammet. I år hade vi vår första avgångsklass och därmed statistik på andel med examen. vi

kan glädjande se att andelen elever är 100% på skolan och därmed även på båda programmen. Dock ska det

påpekas att skolan hade tre elever som av olika skäl hade reducerade studieplaner.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)
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När det gällde gymnasieexamen kunde vi se att båda programmen nådde 100% gymnasieexamen och att det

var detsamma för flickor och pojkar. När det gäller den genomsnittliga betygspoängen så kan vi se en skillnad

mellan Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet där vi på Naturvetenskapsprogrammet ligger i lika

jämfört med riket (skolan har 16,1 medan riket har 16,0) medan vi på Teknikprogrammet ser en stor skillnad där

skolans genomsnittliga betygspoäng är 12,7 jämfört med rikets 14,5. Vi kan också se en skillnad mellan betygen

för flickor och pojkar där skolan för flickor ligger en enhet över riket men där det när det gäller pojkar ligger en

enhet under riket. Djupare analys följer men här syns fördelningen för flickor och pojkar på de olika

programmen tydligt där skolans teknikprogram för denna avgångsklass endast består av pojkar och där alla

flickor går på naturprogrammet.

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING
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Förra året kunde vi se en stor förändring i antalet F där det gick från 21% till 8%. Det har hållit i sig och även i år

är delen satta F 8%. Skillnaden jämfört med förra året kan vi framförallt se i att vi fått en större del elever som

når A men även en större del som är på E-nivå. Den del av betyg som minskat till följd av detta är C-nivån.

Skillnaden som vi såg i genomsnittlig betygspoäng avspeglar sig till viss del i resultaten för hela skolan där vi kan

se att andelen A på naturprogrammet är väldigt hög (33%) och där vi också kan se en ökning jämfört med förra

året. En oroväckande tendens är dock att naturprogrammet också har en hög andel F med 12% av satta

betygen. Om vi tittar till de behörighetsgivande kurserna är det framförallt i de senare matematikkurserna på

naturprogrammet där vi ser en stor del F vilket kan förklaras med såväl kursernas komplexitet som pandemins

påverkan på matematiken. När det gäller betygsfördelningen på Teknikprogrammet som helhet ser vi glädjande

en markant minskning av betyget F och där vi överlag kan konstatera en förbättring i resultaten jämfört med

tidigare år.

När vi tittar på resultaten fördelat på kön så har vi samma tendens som när vi tittade på avgångsstudenternas

betygspoäng. På hela skolan så går de allra flesta flickor på Naturprogrammet och där vi under detta läsår

endast haft 2 flickor på teknikprogrammet. Detta innebär att siffrorna för flickor och pojkar också speglar

resultaten för de olika programmen men där vi kan konstatera att 11% av flickornas betyg är F vilket är en stor

skillnad jämfört med tidigare år. För pojkarna är siffran 7% vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. Vi får

här inte ut någon genomsnittlig betygspoäng men kan se att flickor även når de högre betygstegen i högre

utsträckning än pojkar.

Resultaten för behörighetsgivande kurser är fortsatt goda och en stor del av eleverna når minst godkänt betyg i

de behörighetsgivande kurserna. Vi har i år för första gången haft gymnasiearbete och där kan vi konstatera att

9% av eleverna ej nådde godkänt betyg, dock kommer dessa elever att läsa ett fjärde år och därmed även läsa

om denna kurs. De kurser som sticker ut med ej godkända betyg är Matematik 4 och Matematik 5 där hälften av

eleverna ej nådde godkända betyg. En stor förklaring till dessa resultat kan vi utläsa i förra årets resultat i

Matematik 3c där många elever inte nådde godkända betyg eller hade utmaningar. Pandemin har också

påverkat matematiken i stor utsträckning. Mycket stöd och extratid har satts in i matematiken men tyvärr har

resultaten fortsatt varit låga. VI kan också se en hög F-frekvens i Svenska som andraspråk 3 men detta är samma

elever som jag förklarade ovan i gymnasiearbetet och de eleverna kommer att läsa om kursen.

RESULTAT NATIONELLA PROV

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

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

vårterminens proven.

NORMER OCH VÄRDEN

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT/ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I

SKOLAN
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Skolan har de två första åren haft samma resultat när det gäller tryggheten på skolan där 95% svarat 7-10 på om

de känner sig trygga i skolan. I år kan vi se en minskning där 93% svarat 7-10 på om de känner sig trygga i

skolan. En stor förklaring till detta är den fortsatta storleksförändringen på skolan där vi ökade från 66 till 121

elever. Skolan tog även ett till våningsplan i bruk vilket skapade mer nya och kanske även osäkra ytor. Många

elever har också varit otrygga på grund av pandemin och en oro för denna. Resultatet är fortsatt fint men en

förändring behöver ske till nästa år för att inte den negativa trenden ska fortsätta. Förslag från elevrådet och

som planeras är värdegrundsdagar och trivselaktiviteter.

Den andra frågan som lyftes var om man anser att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt. Här

har vi de två senaste åren haft låga resultat där kring 70% av eleverna svarat 7-10 på den frågan. Här ser vi till i

år en stor positiv förändring i att 87% av eleverna svarat 7-10 på frågan. Vi ser att de nyare eleverna på skolan i

allmänhet tycker att man behandlar varandra på ett bra sätt och ett fortsatt arbete med jargong och ordval är

viktigt för att bibehålla den upplevelsen. Här kan vi framförallt se att det är flickor som tycker att man i år

behandlar varandra bättre.
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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

Inför läsåret har rektor organiserat arbetet och tjänstefördelningarna. Inför detta läsår så anställdes två nya

lärare då skolan utökade med en till årskurs med fulla klasser. Undervisningstiden har fördelats med fokus på att

nå den garanterade undervisningstiden men med extratid för matematiken då denna går på dubbel fart på båda

våra program redan i årskurs 1 (Matematik 1c på höstterminen och Matematik 2c på vårterminen) och där

eleverna och lärarna önskat mer tid. Även årskurs 2 har fått mer undervisningstid i matematik med hänsyn till

att Matematik 2c genomfördes till stor del på fjärr och där skolan samt eleverna i Skolinspektionsens tematiska

granskning under förra året slagit fast att just matematiken var särskilt utmanande under fjärrtiden. I årskurs 3

har mer undervisningstid lagts in då de i årskurs 1 tappade en del undervisningstid på grund av flera lärarbyten

samt för att få så goda förutsättningar som möjligt för att nå en gymnasieexamen.

Alla lärare tillhör ett och samma lärteam som leds av en förstelärare. Detta team träffas 1,5 timme varje vecka

med olika fokusområden och detta lärteam är en stor del av det kollegiala lärandet på skolan. Under läsåret har

alla lärare gått en kurs via AcadeMedia Academy i Lektionsdesign. Kursen är uppbyggd utifrån Helena Wallbergs

bok Lektionsdesign och lärarna har även läst denna. Arbetet med lektionsdesign påbörjades redan under förra

läsåret av specialpedagogen under fjärrundervisningen men lyftes upp och fortsatte arbetas med under

lärteamet i år. Detta var också ett av skolans fokusområden under året. Lärarna skulle också auskultera hos

varandra utifrån fokusområdena minst en gång per termin men detta har brustit, mycket på grund av

pandemin.

Var 6:e vecka har vi på skolan en elevavstämning där där varje lärare sätter sig ned och tittar på sin undervisning

och hur det går för varje individ i kursen. Förväntas de nå målen eller behövs det extra anpassningar? Detta

följer vi sedan upp i lärteamet där lärarna tillsammans med specialpedagog diskuterar anpassningar och hur

undervisningen kan vidareutvecklas utifrån denna uppföljning.
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Alla undervisande är legitimerade lärare, dock är en legitimerad yrkeslärare och har utofrån detta satt sina

betyg i samråd med en legitimerad ämneskollega. En lärare är nyexaminerad och har under året haft en mentor

i form av försteläraren som stöttat och hjälp till under lärarens första år.

Organiseringen av undervisningen och det kollegiala lärandet och starkt påverkats av pågeånde pandemi och att

behöva anpassa sig efter rådande situation från vecka till vecka och ibland från dag till dag. Skolan ligger i Gävle

som varit hårt utsatt av pandemin under hela vårterminen och hela terminen har i olika omfattning bedrivits på

fjärr. Organiseringen för fjärrundervisningen har framförallt tagit hänsyn till att årskurs 3 skulle vara inne på

skolan så mycket som möjligt. Sedan har vi haft inne årskurs 1 & 2 så mycket vi kunnat utifrån ett smittsäkert

perspektiv. Det kollegiala lärandet och alla möten har bedrivits digitalt vilket också innebar att Lärteamens

mötestid pga schemaläggning behövde kortas ned från två timmar till en och en halv.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Detta läsår har präglats av att skolan växer, ska sätta sina rutiner och såklart pandemin. Som tidigare nämnt har

vi ett fördubblat antal elever på skolan men på grund av pandemin har det alltid varit en del av eleverna hemma

på fjärrundervisning.

Vi kan se att fortsatt 80% (de två senaste läsåren har siffran legat på 81%) är nöjda med sin undervisning på NTI

Vetenskapsgymnasiet Gävle. Förra läsåret arbetade lärarna med betyg och bedömning vilket påverkat årets

resultat där vi kan se att majoriteten av eleverna når godkända betyg och bland avgångseleverna en

gymnasieexamen. Betyg och bedömning har varit och är ett stort fokusområde för en nystartad skola. En

gemensam syn, goda rutiner och likvärdighet är utgångspunkten och målet. En av mätpunkterna skulle vara

nationella proven som tyvärr blev inställda på grund av pandemin. Lärarna har istället diskuterat kurserna och

sina bedömningar i lärteamet och kommunicerat detta med eleverna och dokumenterat det i vår lärplattform så

eleverna kunnat följa sin egen kunskapsutveckling samtidigt som det varit en tydlig dokumentation för eleverna,

vårdnadshavare, lärare och rektor.

I årets undervisningsutvärderingar kan vi se överlag en stor ökning i många frågor jämfört med tidigare läsår där

ett stort fokusområde efter höstens undervisningsutvärderingar var att utveckla lärarnas feedback och att

informera eleverna om hur de ligger till i kurserna. Lärteamet började då arbeta än mer tillsammans om

dokumentation i lärplattformen såsom beskrivet ovan och 78% av eleverna angav att de fick den hjälp de

behövde för att utvecklas framåt i kursen (jämfört med 70% förra året). 82% av eleverna tycker att lärarna

informerar dem om hur de ligger till i kurserna jämfört med 66% året innan.

Ett annat av kollegiets fokusområden under läsåret var att inspirera eleverna att lära sig mer om ämnet och

kursen samt att förbereda eleverna för att leda och navigera i en digitaliserad framtid. Planen inför läsåret var

att alla lärare skulle använda Makerspace eller VR minst i ett arbetsområde. De flesta lärare har gjort detta men

inte i den omfattning som tänkt, mycket på grund av pandemin och fjärrundervisningen och ett behov av att få

kurserna genomförda. Vi kan ändå se en ökning i frågan om att bli inspirerad att lära sig mer där årets siffra är

75% jämfört med förra årets 65%. Arbetet med att använda Makerspace, VR, certifieringar och sciencelab för att

inspirera och utbilda elever i den nya tekniken är ett fortsatt utvecklingsområde nästa läsår.
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Arbetet med extra anpassningar har alltid lyfts på skolan EWS-träffar där lärarna inför träffen fyller i ett

gemensamt dokument och där vi på mötet diskuterar extra anpassningar och utmaningar. Arbetet har

utvecklats jämfört med tidigare år då det är specialpedagogen som leder arbetet och kan utifrån dialog med

lärarna arbeta med anpassningarna. Ett fortsatt arbete är nödvändigt för att säkerställa att alla elever nås och

att problemägarskapet förflyttas till hur undervisningen kan effektiviseras och utveckla lärandet.

Normer och värden

Demokrati- och värdegrundsuppdraget genomsyrar all undervisning på skolan och diskuteras mellan rektor och

alla lärare under hela medarbetaråret. Under året var ett antal trivselaktiviteter såväl som värdegrundsdagar

tilltänkta men få blev genomförda på grund av pandemin. Inför kommande läsår kommer ett Team för

likabehandling att skapas för att skapa fler forum för att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter för

lärarna. Dessutom planeras temadagar på värdegrund in. I detta sammanhang inkluderas även jämställdhet och

jämlikhet.

Som tidigare nämnt har skolan en skev könsfördelning på sina program men detta är något som diskuteras och

som vi aktivt arbetar för att förändra. Teknikprogrammet överlag har många pojkar vilket inte bara är ett

problem för vår skola utan ett problem för de flesta teknikprogram i Sverige.

I Likabehandlings- och värdegrundskartläggningen som gjordes under höstterminen kunde vi överlag se en

ökning i elevernas upplevelse av Likabehandling och värdegrund. Vi kan jämfört med tidigare år se en stor

skillnad i arbetet med ordningsregler. Förra året såg vi att det var många som varken kände till ordningsreglerna

på skolan eller som upplevde att de fått vara med och ta fram dem. Inför detta läsår så arbetade vi med

befintliga ordningsregler på mentorstiden, eleverna fick ta fram förslag på nya ordningsregler som sedan

diskuterades och beslutades av elevrådet. Elevrådet gick igenom de nya med sina respektive klasser och vi satte

upp dem i alla klassrum såväl som öppna ytor. Resultatet blev att 89% upplevde att de fått varit med och ta fram

ordningsreglerna (siffran året innan var 66%) och 97% kände till ordningsreglerna på skolan (jämfört med 85%

året innan).

Vi kan också se en ökning i elevernas upplevelse av att få vara med och påverka sin undervisning. Där har 71%

angett att de får vara med och ha inflytande över undervisningen, jämfört med förra årets 58%. Förutom

inflytande i undervisningen har skolan också haft ett fokusområde om att öka trivsel och motivation hos

eleverna med bland annat inflytande som ett mål. Detta genom ett mer aktivt och drivande elevråd och en

mentorstid med fokus på påverkan och trivsel. Även detta påverkades av pandemin men fler elever har deltagit

i elevrådet och träffarna har varit relativt kontinuerliga. Elevrådet fick bland annat som tidigare nämnt besluta

utifrån klassernas förslag på ordningsregler samt planera upp höstens trivseldag vilket blev en Halloweenfest.

Tanken var att de skulle få planera och driva en aktivitet under våren men på grund av pandemin landade vi i en

digital plugg- och trivselkväll istället.

Som tidigare nämnt upplever majoriteten av eleverna såväl trygghet som studiero på skolan där 93% av

eleverna på skolan känner sig trygga och där 81% av eleverna upplever att de kan få studiero i skolan vilket är en

ökning från 77% trots en stor ökning i elevantal på skolan. En utmaning nästa år kommer fortsatt att vara att
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arbeta med studieron då skolan växer. En fördel med det nya våningsplanet är att det kommer fler möjligheter

till studieytor såväl som grupprum vilket eleverna efterfrågat.

Kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet är en självklarhet på skolan och en del i alla lärares kompetensutveckling. Under förra

årets utvärderingar lyfte lärarna både i grupp men även i sina individuella uppföljningar ett behov av ett

gemensamt synsätt hos lärarna när det gäller basundervisningen och framförallt startblock och avslut av

lektionerna. Arbetet leddes av försteläraren under höstterminen och utmynnade i en minsta gemensamma

nämnare. Utifrån förra årets arbete med Lektionsdesign fanns även ett behov att fördjupa sig i strukturen och

designen av lektionen. Vi valde därför i det kollegiala arbetet att använda oss av Academedia Academys kurs i

Lektionsdesign baserat på Helena Wallbergs bok och diskussionfrågor samt att läsa boken Lektionsdesign.

Metoden och arbetet var lyckat men kursen via AcadeMedia Academy var inte stadieindelat (och inte heller

Wallbergs bok) vilket innebar att vissa delar upplevdes som mindre givande.

En annan del var också att lärteamet började arbeta med och gå igenom maskinparkerna som vi har i

Makerspace, VR & Sciencelab för att kunna arbeta med detta i sin undervisning för att motivera, inspirera och

arbeta med modern teknik. Som tidigare nämnt är detta praktiska arbete inte avslutat utan behöver arbetas

med framöver.

Slutsatser

Arbetet med lektionsdesign kommer fortsätta under nästa läsår men en tydlig slutsats är att lärarna i vad vi

hoppas blir en mer normal vardag kan auskultera hos varandra på ett strukturerat sätt. Skolan arbetar mycket

med öppna dörrar och många besöker varandra ostrukturerat men strukturerade lektionsbesök med

kollegahandledning skulle utveckla fler perspektiv och arbete.

Under kommande läsår ska skolans nyanställda lärare arbeta med en betyg- och bedömningskurs. Ett

utvecklingsområde som tidigare lyfts är att arbeta mer med att inspirera eleverna till att lära sig mer och att

använda oss av såväl våra tekniska möjligheter som ämnessamarbeten.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Som tidigare nämnt så är alla lärare på skolan legitimerade lärare men där en lärare är legitimerad yrkeslärare

och där har satt betygen i samråd med en legitimerad ämneskollega. Nyexaminerade lärare har haft en mentor

att arbeta med såväl undervisning som bedömning och betygsättning. Lärarna på skolan har under förra året

gått kursen Betyg och bedömning via Academedia academy och Karlstad universitet vilket ger en grund och

rutin för att alla följer samma mål och rutiner.

För de lärare som är ensamma i sina ämnen har rektor tillsammans med de andra rektorerna i Region Norr (NTI

i Sundsvall, Borlänge, Umeå och Luleå) organiserat för ämnesgrupper både för möjlighet att diskutera

undervisning men även för möjligheter till sambedömning. Skolan har många ensamma ämneslärare och att ha
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ämneskollegor på andra skolor att diskutera med har varit uppskattat. På grund av att skolan har många lärare

som är ensamma i sina ämnen så diskuteras också bedömning i lärteamet som helhet och mellan lärare som

inte har samma ämnen som en naturlig del av bedömning och betygsättning.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Som redogjorts för tidigare så har ett av lärteamets fokusområden efter undervisningsutvärderingarna under

hösten varit att arbeta mer med fortlöpande information om framgångar och utvecklingsbehov i förhållande till

kunskapskraven. Detta sker framförallt genom att elevernas kursmatriser dokumenteras i skolans lärplattform.

Under kommande år ska skolan testa ett nytt system för att underlätta och tydliggöra detta arbete.

Alla elever har ett utvecklingssamtal under hösten och ett under våren. Till dessa samtal ska alla kursmatriser i

alla kurser vara uppdaterade och dagsaktuella. Eleverna ska också ha haft samtal med sina lärare om hur de

ligger till i kursen. Något att fundera på är om dokumentationen till utvecklingssamtalen behöver vara tydligare

och mer betygslik för att få en bättre bild av kunskapsläget.

Under våren har som bekant de nationella proven blivit inställda på grund av pandemin. Alla undervisande

lärare i svenska, engelska och matematik har ändå valt att använda sig av bedömningsstödet till viss del eller

helt för att säkerställa likvärdig bedömning. I dessa ämnen har också lärarna ämneskollegor på skolan där

möjligheter till sambedömning funnits.

Nyexaminerade lärare har tillsammans med sin mentor och en annan ämneskollega kunnat diskutera och

kvalitetssäkra betyg och bedömning.

Slutsatser

Under året har initiativ och en start på ett regionssamarbete mellan ämneslärare tagits. Under kommande läsår

kommer regionen att ha lärteamsträffar på samma tid vilket underlätta för organiseringen och

mötesmöjligheter. Alla lärare är också vana vid att arbeta med digitala möten vilket underlättar.

Förhoppningsvis kommer vi ha nationella prov under kommande läsår för att stödja lärarna i en likvärdig

bedömning. De nya lärarna på skolan kommer att gå Academedia Academys kurs “Betyg och bedömning”.

Skolan kommer under nästa läsår bara att ha legitimerade ämneslärare.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Organiseringen av elevhälsan på skolan har sett ut på två olika sätt under året. Under höstterminen bestod

elevhälsan av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Dock slutade kuratorn till jul och skolsköterskan

gick i pension. I den nya rekryteringen valde jag som rektor att rekrytera en skolsköterska som också har en bred

kompetens och som kunde fylla kuratorsrollen. Under vårterminen har därmed elevhälsan bestått av rektor,

specialpedagog, skolsköterska/kurator samt en lärare. Anledningen att läraren blivit en del av elevhälsan är då

jag meddelade tidigt under vårterminen att jag till sommaren kommer flytta och kliva av min tjänst. För att
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säkra kompetensen och kunskapen inom elevhälsan fick läraren som det blev klart med skulle ta över som

rektor även delta i elevhälsan under vårterminen.

Fokus för elevhälsan har varit att bygga upp den nya elevhälsan med en struktur och organisation som både kan

växa men som säkerställer att eleverna som lyfts får ta del av alla fyra kompetenser. Elevhälsan har också

deltagit i skolans EWS-möten för att få med all kompetens och för att samverka med undervisande personal.

Detta område är dock ett område som elevhälsan konkret vill arbeta ännu mer med nästa läsår.

Två av årets fokusområden i arbetsplanen har även elevhälsan arbetat med. Det första gällde närvaro då

pandemin vårterminen 2020 påverkade närvaron mycket hos eleverna och att vi under läsåret fortsatt befinner

oss i en pandemi. Här lyfte elevhälsan fram att ett aktivt förebyggande arbete i form av ett omtag kring

mentorsuppdraget och en uppdaterad och förankrad närvarorutin bland hela personalen. Förutom detta ett

aktivt åtgärdande arbete där vi följer våra rutiner. En försvårande omständighet har varit pandemin och att

skolan valt att de elever som haft symptom ändå kan delta hemifrån. Detta i sig är en framgångsfaktor för

elevernas lärande och utifrån en smittspridningssynpunkt men problematiskt när det gäller individernas

frånvaro.

Det andra fokusområdet för elevhälsan berörde motivation och trivsel. Inför detta läsår hade vi sjunkande

resultat gällande motivation och trivsel och vi satte inför läsåret upp några projekt för att elevhälsan skulle bidra

med detta. Ett av projekten, resilience, fick avbrytas då kuratorn som hade detta som ett gemensamt projekt

mellan vår och en annan skola slutade. Istället fokuserade vi på digitala trivselaktiviteter samt att skolsköterskan

under vårterminen hade hälsosamtal med alla elever i årskurs 1.

Då vi oftast hade en del av klasserna inne på skolan så valde vi att elevhälsan fokuserade på dessa elever, på så

sätt kunde vi träffa och fokusera på alla elever när de var inne på skolan. Vi hade också ett system med

månadskoll under höstterminen och början av vårterminen där alla elever fick fylla i hur de upplevde sin

studiesituation, närvaro, rester etc. Mentor kollade av och återkopplade till elevhälsan om det var något som

behövde kollas upp mer.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan har stöttat eleverna med just stöd och råd utifrån den tuffa situation som de befinner sig i under

denna pandemi. Vi upplever att det är en ökning av elever som behöver kontakt med elevhälsan och även

vården. Elevhälsan deltar på skolans EWS-möten och arbetar där tillsammans med undervisande personal med

hur vi kan förändra undervisningen för att eleverna ska utvecklas mot målen.

I och med bytet av organiseringen av elevhälsan så har vi också uppdaterat en del rutiner, framförallt i form av

dokumentation och uppföljning av särskilt stöd. En ny rutin för anmälan förutom EWS-en finns men används

sparsamt och behöver förankras vidare. Utredningarna har utvecklats och har under vårterminen gått snabbare

förutom i de fall där vi haft svårt att få kontakt med eleverna för deras perspektiv. En ny modell för

elevhälsomötena har tagits fram och som varit väldigt effektiv.
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Elevhälsan har varit aktiv i skolans lokaler och arbetat uppsökande och stöttande. Tanken var att elevhälsan

även skulle anordna trivseldagar men detta blev inställt på grund av pandemin. Elevhälsan såväl som rektor

besöker klasserna även på lektionstid för att kunna göra klassrumsobservationer och vara ett stöd.

Utredning av frånvaro under året har varit problematiskt i och med pandemin och svårigheter att få tag på

elever som har frånvaro. Den nya rutinen där skolsköterskan ansvarar för utredning tillsammans med mentorer

behålls till nästa läsår där det förhoppningsvis underlättas av att eleverna som grund är i skolan.

Målet under vårterminen har framförallt varit att bygga upp den nya elevhälsan med de nya kompetenserna

samt att det inte blir ett glapp när rektor och specialpedagog till sommaren slutar. Elevhälsan har därmed varit

involverad i de flesta fall gemensamt och arbetat mycket med dokumentation.

Något som varit effektivt har varit specialpedagogens förstärkta prövningar för årskurs 3 där han en timme i

veckan träffat alla elever i årskurs 3 som haft prövningar i någon kurs. Specialpedagogen har tillsammans med

eleven planerat upp prövningen, vad som ska göras och när, hur hen ska plugga och vad man behöver kolla upp.

Alla elever i årskurs 3 som hade någon form av prövning lades in på detta tillfälle. Några tackade nej men av de

elever som kom så lyckades alla med minst en av sina prövningar och flera elever nådde sin gymnasieexamen.

Slutsatser

Inför kommande läsår kommer elevhälsan bestå av en ny rektor (den lärare som under våren deltagit i

elevhälsans arbete) samt en ny specialpedagog. Skolan har under våren arbetat för att säkerställa övergången

och inför kommande läsår blir fokus att fortsätta utveckla rutiner, dokumentation och framförallt det

förebyggande arbetet. Elevhälsans gemensamma utvärdering lyfter vikten av att besöka klassrummen och att

arbeta mer med gemensamma värdegrundsdagar. Som tidigare nämnts så behöver rutinerna för anmälan ses

över igen såväl som att uppdatera nya i elevhälsan kring utredning och beslut och att dessa sker skyndsamt.

Förutom detta ska elevhälsan också börja arbeta mot de nya lagförändringarna som kommer 2022 om bland

annat hedersrelaterat våld.

En framgångsfaktor har varit trivseldagar där vi på höstterminen hade en gemensam Halloweenfest. På

vårterminen har detta inte gått på grund av pandemin men där vi istället haft två digitala “plugg- och

trivselkvällar”. Dessa har varit väldigt uppskattade och något som elevhälsan tillsammans med övriga skolan

kommer fortsätta med.

Ett stort arbete i år har riktats mot avgångsstudenterna och mycket av elevhälsans resurser har lagts på att

stötta och hjälpa dessa elever att nå en gymnasieexamen. Skolan har en mindre F-skuld med sig till nästa läsår

och därmed en annan form av resursfördelning. Som beskrivits ovan så har de förstärkta prövningarna varit

effektiva och något som är gott att fortsätta med även nästa år.
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Samverkan med omvärlden har på grund av pandemin varit väldigt problematisk och återhållsamt. Skolan har

tidigare haft samarbete med Högskolan i Gävle men på grund av pandemin har detta pausats under året. De

flesta planerade studiebesök och samarbeten har på grund av pandemin fått ställas in då få har gått att göra om

till digitala. Några undantag har funnits såsom studiebesök och fältundersökning digitalt på en närliggande

djurpark.

Skolan har påbörjat ett arbete med fler föreningar på skolan där en av dem som skapats i år är en rymdförening

i samarbete med astronomisk ungdom.

Skolan har till detta läsår en ny studie- och yrkesvägledare som ej sitter på skolan utan arbetar digitalt från

Göteborg. Inför läsåret har studie- och yrkesvägledare (hädanefter SYV) tillsammans med rektor satt upp ett

årshjul för varje årskurs. SYV har haft föreläsningar utifrån gruppernas behov och situation och där vi fokuserat

mycket av vägledningen till årskurs 3 och deras högskoleval. Skolan har endast två högskoleförberedande

program och mycket fokus ligger därför på vidare studier. Alla elever i årskurs 3 har också erbjudits individuella

vägledningssamtal. För årskurs 1 & 2 har samtal bokats in vid behov. SYV har också haft möten med personalen

där skolan tillsammans gått igenom vårt gemensamma ansvar för elevernas vägledning.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Utvärderingen är väldigt problematisk då de flesta samarbeten pausats på grund av pandemin. Området kring

samverkan har dock lyfts mellan rektor och all personal på såväl möten som individuella samtal och planerats

för hur vi kan arbeta vidare med samverkan med omvärlden under kommande läsår. En del blir att återuppta

samverkan med högskolan både när det gäller teknikjakten men även kring möjligheter till laborationer och att

använda sig av deras VR-labb. Under kommande läsår kommer skolan också att gå in i ett projekt kring

hydroponisk odling och tankar finns att även arbeta internationellt med detta projekt.

Studie- och yrkesvägledarens start på skolan har fungerat bra och det finns en vana bland eleverna hatt nu ha

en “digital” SYV. Föreläsningarna för personal och elever har fungerat bra och SYV har också skapat ett

Classroom för alla elever på skolan där opartisk information om studie- och yrkesval och vägledning finns.

Under kommande läsår kommer SYV att jobba mer och även delta i elevhälsan. Att arbeta mer mot

undervisningen och personalen är ett område.

Slutsatser

Inför nästa år är kontakter och samarbete med omvärlden prioriterat att lyfta igen. Det är ett viktigt område

men som naturligt pausats på grund av pandemin och att samarbetspartners ej kunnat vara med. Efter ett

första år med digital SYV så är denna del mer naturlig och vi kan nu arbeta vidare för att integrera mer i

undervisningen och att arbeta tillsammans med personalen för mer samverkan och vägledning.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Utvärderingen av verksamheten präglas såklart av den pandemi som dominerat vår verklighet under hela

läsåret och som kommer att fortsatt påverka vår värld och skolan. Det finns en stor förhoppning om att kunna få

ta upp samverkan med omvärlden och våra samarbetspartners under nästa läsår för att dels inspirera eleverna

till ett allt mer medvetet lärande men också för att förbereda eleverna för världen efter skolan och den

digitaliserade verklighet som finns.

Skolans första avgångsklass hade en gymnasieexamensgrad på 100%. Detta mål kommer även vara fokusområde

under kommande läsår. Detta genom att fortsätta arbeta med effektfull undervisning. Arbetet under detta läsår

med lektionsdesign och basundervisning fortsätter under kommande läsår och med ett inslag av att aktivera

eleverna mer.

Ett av skolans fokusområden i år har varit närvaro och det kommer fortsätta vara det nästa år också. För våra

blivande treor så har de haft mer än halva sin gymnasietid på fjärr. Detta kommer bli viktigt att arbeta

främjande för att de eleverna ska få en god återgång till normala studier på plats.

Vi ser också ett behov av att arbeta mer med värdegrundsfrågor på skolan för att både behålla men även öka

tryggheten och hur vi behandlar varandra. Ett team för likabehandling kommer skapas som tillsammans med

personalen arbetar med skolans värdegrund och även temadagar.

Skolan byter skolledning till kommande läsår och en uppdatering av rutiner och förutsättningar för den nya

ledningen tillsammans med personalen är också en given del.

Förutom detta fortsätter vårt arbete med makerspace, VR och science för att förbereda eleverna för att leda

och navigera i en digitaliserad framtid.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle är NTI Gymnasiet Macro AB, som är en del av AcadeMedia.

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle 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 Vetenskapsgymnasiet Gävle

Utbildningar och elever

Skolan har Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik samt Naturprogrammet med

inriktning natur. Båda programmen är högskoleförberedande och präglas av vetenskap och digital teknik. Skolan

har sammanlagt 121 elever där 40 är flickor. Skolan växer till kommande läsår mot cirka 150 elever. På båda

skolans program kan eleverna läsa ett utökat program med E-sportprofil. Skolan samarbetar här med

Learn2Esports för en kvalitativ E-sportsundervisning i kombination med studier på hög nivå. Under läsåret läste

14 elever E-sportsprofilen.

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

TE-programmet Informations- och
medieteknik

29 26 10

NA-programmet Naturvetenskap 28 18 13

Totalt* 57 44 23

*Antal elever oktober 2020

Personal

Skolan är fortsatt liten och växer vilket innebär att personalstyrkan är mindre. Under läsåret 2020/2021 bestod

personalstyrkan av rektor och ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Specialpedagogen arbetade även som lärare på skolan tillsammans med 8 andra lärare. Majoriteten av

personalen arbetade heltid. Förutom detta har skolan haft en elevassisten på deltid, studie- och yrkesvägledare

digitalt en halv dag i veckan samt skolpsykolog och skolläkare vid behov.  Alla lärare var organiserade i ett

lärteam ledda av förstelärare.
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Organisation

Skolan är fortfarande en mindre organisation med rektor som ledare för drift respektive utveckling.

Försteläraren leder lärteamet. Under läsåret har inga andra grupper funnits men är planerade inför kommande

läsår.

Lokaler

Skolans lokaler ligger mitt emot Centralstationen i Gävle och har renoverats och byggts om inför vår nystart.

Under detta läsår har vi använt vårt huvudvåningsplan på cirka 700 kvm samt tagit i bruk våning 2, ett mindre

våningsplan med ett klassrum samt 3 arbetsrum. Till nästa läsår kommer våning 1 att tas i bruk på dryga 350

kvadrat med 2 klassrum, elevuppehållsyta, grupprum och arbetsrum. Under de första åren har vi ett

våningsplan bestående av ungefär 700 kvm. Fler lokaler finns i huset till skolans förfogande ju mer skolan växer

och under kommande läsår kommer ett till våningsplan tas i bruk på cirka 300 kvadrat.

I lokalerna har vi ett fullt utrustat våtlabb samt ett Makerspace som är öppet för eleverna att använda. I

Makerspace finns även ett grupprum. Skolan har en lugn studieyta i vårt bibliotek. Skolan har också en E-techsal

med 13 gamingdatorer av mycket hög klass till vår E-sportprofil. I salen finns även vårt VR-labb med en

dedikerad dator för denna del.

Idrotten har skolan inhyrd hos Sporthuset på Gävle strand och eleverna använder sig av matkortet för lunch.
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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

23


